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I. Introdução 

1. Breve histórico do saneamento básico no Brasil 

No Brasil, segundo Cardoso e Jaccoud (2005), o período 1964-1985 foi marcado por 

significativa expansão dos serviços de saneamento, principalmente pelo serviço de abastecimento 

de água, expansão essa viabilizada pela criação, em 1969, do primeiro Plano Nacional de 

Saneamento (Planasa). 

Por intermédio do Planasa o governo federal passou a destinar recursos do Sistema 

Financeiro de Saneamento (SFS), geridos pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), para os 

estados, que, através das companhias estaduais de saneamento (Cesbs), se tornaram responsáveis 

pela execução dos serviços de saneamento no âmbito municipal mediante concessão por um período 

de 30 anos.  

No período 1971-1983, com a atuação conjunta das esferas governamentais, verificou-se 

forte expansão dos investimentos em saneamento básico no país. Entre 1983 e 1986, devido à crise 

econômica dos anos 80 - e da restrição fiscal e do arrefecimento da capacidade de financiamento do 

Estado dela decorrente - verificou-se forte retração dos investimentos no setor, o que se agravou 

ainda mais com a extinção do BNH em 1986.  Os investimentos no setor foram gradativamente 

exaurindo até a extinção do Planasa, em 1989, formalizada em 1992. 

No contexto de implementação do Planasa, em 1970, o abastecimento de água atingia um 

máximo de cobertura em torno de 60% dos domicílios urbanos brasileiros, e a rede de esgoto 

possuía algo próximo a 20% de cobertura. Entre aquele período e meados da década de 90, esses 

índices de cobertura subiram para cerca de 90% e 50%, respectivamente, para abastecimento de 

água e para esgotamento sanitário (FERREIRA, 1992; MOREIRA, 1996; OLIVEIRA, 

FERNANDEZ, 2004). 

Entre 1992 e 1995, o setor de saneamento ficou sem uma legislação específica, o que, em 

grande medida, inibiu a realização de novos investimentos.  

Com a Constituição Federal de 1988, as ações voltadas para a melhoria das condições 

sanitárias da população foram inseridas no contexto das políticas sociais. 
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Figura 1- Brasil: Gasto Social Federal 

Na Figura 1, pode-se notar, desde 1995, um aumento do gasto social federal em 

praticamente todos os setores de cada eixo 

políticas de ‘infraestrutura social’ 

baixo durante o período 1995-2009, embora tenha apresentado expressivo crescimento 

para R$33,4 bilhões (a preços constantes de dezembro de 2010) 

No caso específico do saneamento básico, objeto desta pesquisa, es

para R$7 bilhões. Deve-se ressaltar, ainda, que os investimentos em inf

em saneamento básico, em particular, foram marcados por grande sazonalidade.

Com a elaboração, em 2004, da Política Nacional de Habitação, o governo federal, 

meio do Ministério das Cidades

valendo-se para isso das secretarias 

Mobilidade e Programas Urbanos.

Dando continuidade às ações na área da habitação, o governo federal, 

5.796, regulamentou a Lei 11.124, de 16 de 

Habitação (SNHIS) e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
                                                 
1 Atual configuração do Ministério das Cidades.
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Brasil: Gasto Social Federal em bilhões de Reais (1995-2009) 

Fonte: Ipea, 2011 

se notar, desde 1995, um aumento do gasto social federal em 

praticamente todos os setores de cada eixo estruturante do SBPS.  O gasto social federal com 

ocial’ – saneamento, habitação e urbanismo - permaneceu relativamente 

2009, embora tenha apresentado expressivo crescimento 

bilhões (a preços constantes de dezembro de 2010) - em valores absolutos (

No caso específico do saneamento básico, objeto desta pesquisa, essa evolução foi de R$0,7 

se ressaltar, ainda, que os investimentos em infraestrutura de modo geral e 

em saneamento básico, em particular, foram marcados por grande sazonalidade.

Com a elaboração, em 2004, da Política Nacional de Habitação, o governo federal, 

do Ministério das Cidades, retomou o processo de planejamento do setor habitacional, 

ecretarias nacionais de Habitação, Saneamento Ambiental, Transportes e 

Mobilidade e Programas Urbanos.1  

Dando continuidade às ações na área da habitação, o governo federal, 

u a Lei 11.124, de 16 de julho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
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objetiva centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas na área de saneamento. 

Com essa ação o governo cria as condições necessárias, ainda que insuficientes, para que de fato 

tenhamos uma política nacional de habitação implementada no país.  

Paralelamente, reconhecendo a relação intrínseca entre saneamento e habitação, o governo 

federal procurou implementar e/ou estimular ações voltadas para a melhoria das condições 

sanitárias por meio de programas e ações2 como: Saneamento para Todos, Serviços Urbanos de 

Água e Esgoto, Programa de Ação Social em Saneamento (PASS BID), Programa de Modernização 

do Setor de Saneamento (PMSS), Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água; PAT-

Prosanear, Resíduos Sólidos, Drenagem Urbana, e Plano de Saneamento Básico Participativo. 

Além dos programas e planos aqui expostos é importante ressaltar que o governo federal 

vem trabalhando, desde 2007, na elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico,3 no qual 

estarão explicitadas as diretrizes a serem seguidas pelo poder público estadual e municipal e pelas 

autarquias na implementação de programas e ações, na área de saneamento, em todo o território 

brasileiro.  

Nesse sentido, percebe-se que o saneamento básico tem se mantido, nos últimos anos, entre 

as principais preocupações do governo federal, que vem atuando em todas as suas dimensões: água, 

esgoto, resíduos sólidos, drenagem e gestão municipal. 

 

                                                 
2 Informações obtidas no site do Ministério das Cidades: www.cidades.gov.br, acesso dia 28/01/2011. 
3 Ainda não foi concluído. 
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2. Breve histórico do saneamento básico em Minas Gerais 

Até 1960, a exemplo do que ocorria no Brasil, Minas Gerais não possuía políticas públicas 

específicas na área de saneamento básico. Em Minas Gerais, as diretrizes de saneamento básico só 

entraram na pauta das políticas públicas a partir de 1963.  Pode-se dizer que, dos anos 60 a 1974, os 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário eram normalmente realizados pelos 

departamentos municipais - como o Departamento de Água e Esgoto (Demae) de Belo Horizonte e 

pela Companhia Mineira de Água e Esgoto (Comag), criada para definir e executar essas diretrizes 

no âmbito estadual.  

Políticas públicas efetivas de saneamento básico em Minas Gerais foram observadas apenas 

nos anos 70, após a criação do Planasa. Com a criação do plano, o Demae/BH se uniu à Comag, 

dando origem, em 1974, à Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG), que, a partir 

de então, tornou-se responsável pela prestação dos serviços na área de saneamento básico. As ações 

da Copasa foram, desde a sua criação até 1992, orientadas pelo Planasa. Como se mencionou 

anteriormente, com a sua extinção, o setor permaneceu, porém, sem legislação específica, até 1995. 

No caso de Minas Gerais, no intuito de contornar as deficiências na consolidação de um 

sistema eficaz de saneamento, foi sancionada a Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, criando a 

política estadual de saneamento básico. 

Essa situação se altera apenas em janeiro de 2007, quando a Presidência da República 

decretou e sancionou a Lei nº.11.445, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, alterando as leis 6.766/1979, 8.036/1990, 8.666/1993 e 8.987/1995 e revogando a Lei 

nº6.528/1978.  

Ficou deliberado no artigo 52 da Lei 11.445/2007 que a União elaboraria, sob a 

coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, com a obrigação 

de conter: a) os objetivos e as metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos; b) 

as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-

institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com 

impacto na consecução das metas e dos objetivos estabelecidos; c) a proposição de programas, 

projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento 

Básico, com identificação das respectivas fontes de financiamento; d) as diretrizes para o 

planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico; e) os 

procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

5 

No artigo 53, a lei instituiu o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 

(Sinisa), com o objetivo de coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, tornar disponíveis estatísticas relativas à demanda e à 

oferta de serviços públicos de saneamento básico e monitorar e avaliar a eficiência e eficácia da 

prestação dos serviços de saneamento básico. 

A partir das disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 foi fundada, pela Lei Estadual no 

18.309/2009, a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). Conforme a referida lei estadual, estão 

subordinados à regulação da Arsae-MG os municípios mineiros cujos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário são prestados pela Copasa ou pela Copasa Serviços de Saneamento 

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor).4 

Nos casos em que os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

realizados por órgão da própria municipalidade, seja órgão autônomo (SAAE) ou departamento da 

Prefeitura (Demae), o município poderá delegar, através de um convênio, a regulação e fiscalização 

dos serviços à Arsae-MG5, conforme disposição contida tanto na Lei Estadual 18.309/2009 (Art.5º, 

§1º) quanto na Lei Federal 11.445/2007 (Art.23, §1º).  

No intuito de regulamentar a Lei nº 11.445/2007, a Presidência da República publicou o 

Decreto nº 7.217 em 22 de junho de 2010 e, por meio desse instrumento, estabeleceu as normas 

para a execução da lei de 2007.6 

O decreto de 2010 introduz matérias novas e obrigatoriedades importantes para a 

regularização dos serviços de saneamento básico no Brasil. Dentre elas, enfatizam-se as definições 

sobre o titular, o prestador de serviço público, a gestão associada e a prestação regionalizada. 

O artigo 38 do Decreto 7.217/2010 dispõe ainda sobre a prestação dos serviços de 

saneamento pelo titular, que pode ocorrer: a) diretamente, por meio de órgão de sua administração 

direta ou por autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista; b) indiretamente, 

                                                 
4 A Copanor é uma empresa pública subsidiária da Copasa, criada pelo Governo de Minas Gerais para atender as 
regiões Norte e Nordeste do estado por intermédio dos serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de 
esgotos sanitários, além da construção de módulos sanitários e de serviços domésticos em todas as casas desprovidas 
dessas instalações. 
5 A Arsae-MG integra a estrutura institucional do Estado de Minas Gerais, organizada sob a forma de autarquia 
especial, regime que confere à entidade autonomia de decisão e de gestão administrativa, financeira, técnica e 
patrimonial. Essa agência está vinculada ao sistema da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana (Sedru) e segue o modelo e os parâmetros das agências reguladoras de nível federal, entre os quais o “regime 
jurídico de autarquia especial”, um importante instrumento do Estado regulador (Arsae-MG, 2010) 
6 A íntegra do Decreto nº.7.217 pode ser acessada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7217.htm. 
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mediante concessão ou permissão; c) mediante autorização a usuários organizados em cooperativas 

ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1º, da Lei nº 11.445, de 2007, desde que os serviços 

se limitem a determinado condomínio ou localidade de pequeno porte. 

Em relação aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o 

Decreto 7.217/2010 determina a obrigatoriedade do usuário se conectar à rede pública de água e 

esgoto, na forma e nos prazos previstos em lei e conforme as regras estipuladas no artigo 6º e 11 

respectivamente. 

Ainda pelo decreto, o titular dos serviços de saneamento deve elaborar os planos de 

saneamento básico; prestar diretamente os serviços ou autorizar a sua delegação; definir o ente 

responsável pela sua regulação e fiscalização e os procedimentos de sua atuação; adotar parâmetros 

para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

estabelecer mecanismos de participação e controle social e estabelecer sistema de informações 

sobre os serviços articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (Sinisa). 

Quanto ao planejamento do setor de saneamento básico, o Decreto 7.217/2010, em seu 

artigo 25, estabelece o conteúdo mínimo do plano editado pelo titular, que deverá conter: 

diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida; metas de curto, médio e longo 

prazos; programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas; ações para 

situações de emergências e contingências e mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática 

da eficiência e eficácia das ações programadas. 

A participação popular também é mencionada no artigo 26 do decreto, que estipula a 

revisão periódica dos planos e vincula, a partir do exercício financeiro de 2014, a existência dos 

planos de saneamento básicos como condição para o acesso aos recursos da União.  

Outro mecanismo inserido no Decreto 7.217/2010, exigência para o acesso aos recursos da 

União destinados ao setor, é a existência do controle social dos serviços públicos de saneamento 

básico. Conforme estabelece o artigo 34, tal controle pode ser feito via: debates e audiências 

públicas, consultas públicas, conferências das cidades ou participação de órgãos colegiados de 

caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico e em seu planejamento e sua 

avaliação. 

A consumação do financiamento exige o cumprimento de alguns critérios, definidos no 

artigo 55 do Decreto 7.217/2010: a) observância do disposto nos arts. 9º e seus incisos, 48 e 49 da 

Lei nº 11.445, de 2007; b) alcance de índices mínimos de desempenho; c) adequada operação e 

manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados; d) implementação eficaz de programa 
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de redução de perdas de águas no sistema de abastecimento de água. É importante salientar que o 

Decreto 7.217/2010 também dispõe sobre a regularização do Sinisa. 

Para viabilizar as ações de planejamento dos serviços de saneamento, como preconiza a 

Lei 11.445/2007, o governo do Estado de Minas Gerais criou através do Decreto Estadual nº 

45.137/2009, o Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis). Ele coleta e sistematiza 

dois tipos de informação: as capazes de caracterizar os serviços de saneamento básico 

(abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos 

urbanos e sistema de drenagem pluvial urbana) e as referentes à gestão municipal em saneamento. 

Para operacionalizar o Seis, foi celebrado um convênio de cooperação técnica entre o 

Estado de Minas Gerais, com interveniência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

e Política Urbana (Sedru) e da Fundação João Pinheiro (FJP), que conta, sempre que necessário, 

com o apoio técnico e informacional da Copasa-MG. Estrategicamente, o sistema está sendo 

desenvolvido pela FJP, uma instituição de pesquisa que, há mais de quatro décadas, é o órgão 

mineiro responsável pelo sistema estadual de estatística, produzindo e divulgando as estatísticas 

básicas e indicadores econômico-financeiros, demográficos e sociais do estado de Minas Gerais. A 

FJP se tornou referência nacional em estatísticas e informações, pesquisas históricas, econômicas e 

demográficas, desenvolvimento humano, segurança e criminalidade e desenvolvimento urbano7.  

O Seis pretende coletar, com periodicidade bienal, as informações sobre a situação dos 

serviços de saneamento em Minas Gerais. A escala territorial da coleta é composta por 853 

municípios, 780 distritos e as localidades de pequeno porte (vilas, aglomerados rurais, povoados, 

núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelo IBGE), dependendo das particularidades de cada 

município. Em outras palavras, é preciso salientar que o Seis foi concebido como um sistema 

contínuo de informações sobre o saneamento básico no estado, uma das áreas prioritárias dos 

governos estadual e federal. 

 

                                                 
7 Fonte: http://www.fjp.gov.br/. 
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3. Aspectos demográficos 

Do ponto de vista das políticas públicas, informações sobre volume, ritmo de crescimento, 

estrutura etária e distribuição espacial da população são em geral imprescindíveis, uma vez que são 

fatores determinantes da demanda pelos serviços públicos. Normalmente uma região com maior 

concentração populacional requer maiores esforços do poder público para suprir as demandas por 

serviços de saúde, transporte, lazer, escolas e saneamento básico, por exemplo.  

Destacando-se entre as maiores unidades da federação – quarta em extensão territorial e 

segunda em volume populacional – o estado de Minas Gerais é marcado por grande diversidade 

demográfica, social e econômica. 

Segundo a literatura econômica, é incontestável que a divisão de uma grande área em 

unidades menores se faz necessária para fins de diagnóstico e planejamento.  

Para efeito de análise, neste relatório, serão consideradas as dez regiões de planejamento 

do estado de Minas Gerais: Central, Mata, Sul, Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas, 

Noroeste, Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, como se pode verificar na Figura 2. Na Região 

Central, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) será destacada, dada sua importância 

econômica, política e sua concentração populacional. Sendo assim, ressalta-se que, nos dados 

referentes à Região de Planejamento Central, não estão incluídas as informações da RMBH. 

 
Figura 2: Minas Gerais - Número e Percentual de Municípios por Regiões de Planejamento do Estado de Minas Gerais 
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Conforme dado preliminar do Censo Demográfico de 2010, Minas Gerais possuía, naquele 

ano, uma população de 19.595.309 habitantes (10,27% da população brasileira), destacando-se 

como segundo estado brasileiro em volume populacional, atrás apenas de São Paulo, que, naquele 

período, contava com uma população de 41.252.160 habitantes (21,63% da população total 

brasileira).  

Entre 1991 e 2000, a população mineira apresentou um crescimento de 1,47% ao ano, 

superior à taxa média anual brasileira, de 0,91% entre 2000 e 2010. Percebe-se pela Tabela 1, que, 

nas regiões Central e Triângulo, a taxa de crescimento populacional se manteve acima da média 

estadual durante todo o período considerado. Já nos anos 90, o Alto Paranaíba e o Centro-Oeste 

também passaram a compor esse grupo. As regiões menos desenvolvidas – Jequitinhonha, Norte, 

Noroeste – apresentaram taxas de crescimento abaixo da média estadual. 

Tabela 1: Minas Gerais – População e taxa de crescimento médio anual (1), segundo as regiões de planejamento – 1980/1991/2000/2010 

Especificação 
População  Taxa de Crescimento (%) 

1980 1991 2000 2010 1980-91 1991-00 2000-10 

Central 4.173.177 5.261.469 6.280.606 6.971.049 2,13 2,02 1,05 

Mata 1.638.966 1.847.093 2.033.478 2.173.374 1,09 1,09 0,67 

Sul 1.776.119 2.081.925 2.386.302 2.588.280 1,45 1,56 0,82 

Triângulo 899.834 1.082.111 1.280.540 1.489.129 1,69 1,92 1,52 

Alto Paranaíba 437.474 513.707 590.697 655.353 1,47 1,59 1,04 

Centro Oeste 735.647 859.421 987.833 1.120.202 1,42 1,59 1,27 

Noroeste 278.914 305.285 334.534 366.418 0,82 1,04 0,91 

Norte 1.127.090 1.359.049 1.495.284 1.610.413 1,72 1,09 0,74 

Jequitinhonha-Mucuri 924.503 972.048 980.684 1.002.119 0,46 0,10 0,22 

Rio Doce 1.394.017 1.461.427 1.535.177 1.620.993 0,43 0,56 0,55 

Total 13.385.741 15.743.533 17.905.134 19.597.330 1,49 1,47 0,91 

Fonte: Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000 

(1) Dados preliminares do Censo Demográfico de 2010. 

 

O arrefecimento das taxas de crescimento é considerado aspecto positivo do ponto de vista 

do planejamento e da execução das políticas públicas. Pensando no caso específico do saneamento 

básico, o abrandamento no ritmo de crescimento populacional implica um esforço cada vez menor 

do poder público para ampliar a extensão da rede de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, por exemplo. Significa dizer que, nas regiões onde esses serviços ainda não se 

universalizaram, torna-se relativamente mais exequível ampliar sua cobertura, e é possível que eles 

se tornem universais num período relativamente curto. Por outro lado, nas regiões onde tais serviços 

já alcançam toda a população, o governo pode realizar investimentos visando à manutenção, o 
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aperfeiçoamento e a modernização destes sistemas, buscando-se uma melhoria da qualidade e da 

eficiência dos serviços prestados à população. 

É interessante ressaltar que a variação nos ritmos de crescimento populacional das regiões 

de planejamento não foi suficiente para alterar, de forma relevante, a distribuição espacial da 

população de Minas Gerais entre 1980 e 2010. Apenas pequenas variações foram detectadas. Essa 

distribuição pode ser visualizada no mapa da Figura 3. 

 
Figura 3: Minas Gerais - Número e Percentual da População Residente por Região de Planejamento do Estado de Minas Gerais - 2009 

É perceptível que nas regiões economicamente mais dinâmicas – Central, Sul e Triângulo 

por exemplo – há maior concentração populacional, enquanto a participação relativa da população 

residente nas regiões economicamente mais atrasadas – Jequitinhonha/Mucuri e o Norte de Minas – 

são bem inferiores. 

Além da distribuição espacial da população, é de fundamental importância, para fins de 

planejamento de políticas públicas, analisar a distribuição da população segundo a situação do 

domicílio. Por um lado, em muitos casos, a oferta de alguns serviços públicos do poder público se 

limita à área urbana; por outro, as soluções alternativas para a substituição de alguns serviços são 

distintas se considerarmos as áreas rurais e urbanas.  

Minas Gerais se tornou um estado urbano a partir de 1970, quando apresentou um grau de 

urbanização de aproximadamente 53%. Os resultados do Censo Demográfico de 2010, comparados 
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aos dados dos censos de 1991 e 2000, indicam uma persistente intensificação do processo de 

urbanização em todo o estado, inclusive nas regiões mais pobres e naquelas onde predominam 

atividades agropecuárias. O grau de urbanização de Minas Gerais, que era de 74,55% em 1991 e 

81,87% em 2000, atingiu 85,29%, em 2010.  

Como era de se esperar, nas regiões economicamente mais desenvolvidas o grau de 

urbanização é mais elevado. É esse o caso da RMBH e do Triângulo, com graus de urbanização de 

98,12% 93,40% respectivamente. Nas regiões menos desenvolvidas, como Jequitinhonha-Mucuri e 

Norte de Minas, tal grau permanece relativamente baixo, mas, como mencionado anteriormente, 

mesmo nessas regiões, verificou-se aumento relativo da população residente em áreas urbanas. 

 
Figura 4- Grau de urbanização, por município – Minas Gerais - 2010 

Fonte: Censo Demográfico de 2010, resultados preliminares. 

O aumento da população em números absolutos e sua maior concentração em áreas 

urbanas têm impacto significativo sobre os serviços de saneamento.  

Nessas circunstâncias, a universalização desses serviços necessita de um volume cada vez 

maior de investimentos. Por sua vez, eles devem ser direcionados para aquelas áreas onde a 

carência por esses serviços se apresenta mais elevada e para onde há maior concentração 

populacional.  
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Além disso, o poder público deve se conscientizar da necessidade de realização de 

investimentos periódicos no setor, não apenas para garantir o bom funcionamento da infraestrutura 

já instalada, mas também para ampliar a oferta desses serviços, a qual deve acompanhar o 

crescimento populacional, pelo menos para garantir a estabilidade do grau de cobertura. 
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II.  Os serviços de saneamento em Minas Gerais 

Nesta seção apresentam-se os principais indicadores de saneamento, elaborados a partir das 

informações primárias do Seis. 

A pesquisa de campo se iniciou em junho de 2010, mas, em função da complexidade dos 

questionários e da abrangência territorial da pesquisa (853 sedes municipais, 780 distritos e as 

localidades de pequeno porte), foi concluída apenas no final de junho de 2011. 

O Seis foi concebido em cinco dimensões, uma para cada área do saneamento: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana, além de 

uma dimensão específica para a gestão municipal em saneamento básico. 

Com o levantamento das informações sobre a gestão municipal em saneamento, pretende-

se caracterizar a importância política e técnica que o tema representa para o município, responsável 

pelo planejamento e execução desses serviços, no atual modelo de gestão pública, que prima pela 

descentralização e democratização dos processos decisórios. 

O questionário de gestão foi o primeiro a ser realizado pelos recenseadores em campo. Por 

meio desse instrumento foram identificados, em cada município, os responsáveis legais pela 

prestação de cada serviço de saneamento. 

Foi necessária ainda a criação de uma seção específica para o arrolamento das informações 

pertinentes aos distritos e também às localidades de pequeno porte, que inclui vilas, aglomerados 

rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelo IBGE.8 Naqueles municípios 

onde inexistem instituições operadoras dos serviços de saneamento, coube à prefeitura responder 

também às perguntas dos questionários específicos, referentes a cada setor. 

Por intermédio das questões do questionário sobre os sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, pretende-se analisar as características das respectivas redes gerais, a 

qualidade desses serviços nas sedes e distritos municipais e estimar o percentual de população 

atendida. Pretende-se, ainda, avaliar o sistema de manejo de resíduos sólidos e de drenagem pluvial 

urbana. 

 

                                                 
8 As vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pelo IBGE, são considerados, 
pela Lei 11.445/2007, como “localidade de pequeno porte”. Esse conceito foi reforçado pelo Decreto Nº7.217/2010. 
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1. Gestão municipal 

A infraestrutura de saneamento básico está diretamente relacionada com o nível de 

desenvolvimento de uma cidade ou região. Entretanto, o conhecimento da existência ou não de 

serviços básicos como abastecimento de água e esgotamento sanitário não é suficiente para o 

planejamento urbano. As informações sobre os sistemas e serviços de saneamento devem servir de 

base na condução do desenvolvimento. Para Rezende, é essencial que: 

[...] os serviços públicos de saneamento básico prestados à população sejam 
necessariamente planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao controle 
social. Esse requisito legal implica em uma mudança de paradigma de como 
intervir no território, de forma integrada e sustentada (2010, p.488). 

Em 2007, o governo federal decretou e sancionou a Lei nº 11.445, que estabeleceu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. O artigo 3º do capítulo I dessa lei o considera um 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 
logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.  

Para avaliar a gestão do saneamento em Minas Gerais, as primeiras questões do 

questionário do Seis contemplam os conselhos municipais de saneamento, os quais têm por 

finalidade proporcionar a participação da população na definição das diretrizes e ações da 

administração pública no setor. O Seis conseguiu obter informações sobre a existência de conselhos 

municipais em saneamento em 848 municípios do estado.  Em oito deles, os gestores municipais 

não souberam avaliar a questão, ou seja, não souberam informar a existência ou não desses 

conselhos em seus municípios. Dentre os 840 municípios que prestaram informações mais precisas, 

em apenas 118 (14,05%) foi declarada pelo gestor público a existência de conselho municipal de 

saneamento ou outro órgão que permita a participação da população nos processos decisórios no 

setor. 
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Na ausência de melhores indicadores para se avaliar a eficiência desses conselhos, optou

se por utilizar, como proxy de sua 

sentido, parte-se do pressuposto de 

definição, avaliação e fiscalização dos serviços de saneamento no município. Dentre aqueles que 

declaram possuir conselho, cerca de 7% afirmam que 

indicação de que até aquele momento eles eram inoperantes.

Analisando a distribuição espacial dos conselhos segundo as regiões de planejamento, 

percebe-se uma concentração nas regiões Centr

de Minas (10,17%). Como as regiões de planejamento se diferem em relação ao número de 

municípios, é preciso avaliar o número de municípios que possuem conselhos em relação ao total de 

municípios da região. Pela Figura 

o maior número de conselhos. Ressalta

terem realizado no mínimo dez reuniões em 2009. N

menos de 10% dos municípios possuíam 

A associação dessa informação com aquela referente ao número de municípios onde 

inexistem tais conselhos (722) indica que, no que diz respeito à democratização dos processos 

decisórios, a gestão dos serviços de saneamento em Minas Gerais ainda se encontra em estágio 

bastante incipiente. 

Figura 5: Minas Gerais - Conselhos Municipais em Saneamento Básico segundo 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Na ausência de melhores indicadores para se avaliar a eficiência desses conselhos, optou

sua eficiência, a frequência com que se realizam reuniões. Nesse 

se do pressuposto de que quanto maior o número de reuniões, maior a contribuição na 

definição, avaliação e fiscalização dos serviços de saneamento no município. Dentre aqueles que 

lho, cerca de 7% afirmam que ele não se reuniu vez 

momento eles eram inoperantes. 

Analisando a distribuição espacial dos conselhos segundo as regiões de planejamento, 

se uma concentração nas regiões Central (24,50%), Norte (17,80%), Mata (

omo as regiões de planejamento se diferem em relação ao número de 

municípios, é preciso avaliar o número de municípios que possuem conselhos em relação ao total de 

Figura 5, percebe-se, em termos relativos, que a região Noroeste possui 

essalta-se que, dentre esses, 50% foram cons

reuniões em 2009. Nas regiões Sul de Minas, Centro

possuíam conselhos. 

A associação dessa informação com aquela referente ao número de municípios onde 

tais conselhos (722) indica que, no que diz respeito à democratização dos processos 

decisórios, a gestão dos serviços de saneamento em Minas Gerais ainda se encontra em estágio 

Conselhos Municipais em Saneamento Básico segundo as regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

dos conselhos municipais, buscou-se levantar informações junto a

os usos dos instrumentos legais reguladores de planejamento urbano, 
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A associação dessa informação com aquela referente ao número de municípios onde 

tais conselhos (722) indica que, no que diz respeito à democratização dos processos 

decisórios, a gestão dos serviços de saneamento em Minas Gerais ainda se encontra em estágio 
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e ocupação do solo e expansão urbana 

Galvão Jr. (2009), a carência desses instrumentos pode ser apontada como um dos fatores do

de saneamento. Nesse sentido, ao analisar 

instrumentos públicos, constatou

instrumento de planejamento urbano; 

expansão urbana e 44,3%, algum 

Ressalta-se que essas categorias não são excludentes e, por isso, os resultados não podem ser 

somados e devem ser analisados individualmente

Nessa análise, parte-se do

legais reguladores é melhor comparativamente àquela que não dispõe de

existência de pelo menos um desses instrumentos

mais instrumentos legais reguladores o município dispõe, melhor a gestão municipal no setor.

Entretanto, 228 municípios do e

demonstra que há ainda uma significativa

ao planejamento urbano em geral e para o setor de saneamento em particular. O Triângulo 

apresenta o maior déficit: 42,9% dos municípios não possu
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e ocupação do solo e expansão urbana e do serviço de saneamento básico. 

Galvão Jr. (2009), a carência desses instrumentos pode ser apontada como um dos fatores do

e sentido, ao analisar conjuntamente as informações sobre 

constatou-se que, em 2009, 42% dos municípios do 

instrumento de planejamento urbano; 53%, instrumento legal regulador do uso e ocupação do solo e 

algum instrumento legal regulador do serviço de saneamento básico

se que essas categorias não são excludentes e, por isso, os resultados não podem ser 

em ser analisados individualmente.  

se do pressuposto de que uma gestão que conta com instrumentos 

legais reguladores é melhor comparativamente àquela que não dispõe de

existência de pelo menos um desses instrumentos é considerada positiva, ressaltando

mais instrumentos legais reguladores o município dispõe, melhor a gestão municipal no setor.

estado (26,7%) não possuem instrumento algum 

significativa lacuna para uma gestão municipal devidamente adequada 

em geral e para o setor de saneamento em particular. O Triângulo 

apresenta o maior déficit: 42,9% dos municípios não possuem qualquer desses instrument

nstrumentos de gestão municipal, em % de municípios, segundo as regiões de 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Para compreender melhor a gestão municipal em saneamento básico - um dos objetivos da 

pesquisa - o questionário perguntou, ainda, se os municípios possuem instrumentos reguladores em 

cada setor do saneamento. Com isso, buscou-se identificar quais são os instrumentos de gestão. 

Em todas as áreas do saneamento, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que não 

trata especificamente de nenhuma delas, destacou-se como o instrumento de gestão mais utilizado 

(Figura 7). Na realidade, esse resultado não surpreende. O Estatuto das Cidades,9 promulgado em 

2001, estabeleceu o Plano Diretor Municipal como instrumento básico de política urbana, ficando 

os demais instrumentos de gestão subordinados às suas diretrizes. Deve-se ressaltar que o estatuto 

não só o define assim, como também o torna obrigatório para municípios com as seguintes 

características: 

• mais de 20 mil habitantes; 

• pertencentes às regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

• localizados em áreas de interesse turístico; 

• inseridos em áreas que, em decorrência de atividades produtivas, sofrem grandes 

impactos ambientais. 

A esse respeito é interessante ressaltar que, apesar da obrigatoriedade para alguns 

municípios, é desejável que sua utilização se torne universal, principalmente se considerarmos que 

o governo federal visa a garantir o desenvolvimento sustentável das cidades, conceito que inclui “o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer” (Estatuto das Cidades, 2001, art2º, alínea II). 

Além do Plano Diretor, investigou-se junto aos gestores municipais a existência de um 

plano integrado de saneamento e de instrumentos reguladores de cada serviço. Em Minas Gerais, 

para regular o sistema de abastecimento de água, 65 municípios possuem plano municipal integrado 

de saneamento, onde estão explicitados os princípios e objetivos para orientar a atuação do poder 

público na direção de garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento.10 

Dos municípios que declararam possuir instrumento regulador de água, em 65 (10,7%) 

havia plano diretor de abastecimento de água e 25 (4,1%) contavam com o plano diretor de bacias 

hidrográficas. No setor de esgotamento sanitário, dos que declararam possuir instrumento legal 

                                                 
9 Para viabilizar a execução das políticas sociais no âmbito municipal o governo federal promulgou a Lei nº 10.257, em 
2001, denominada Estatuto da Cidade. Nesse documento ficam estabelecidas as normas que regulam o uso da 
propriedade urbana buscando-se garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, assim como a preservação do meio 
ambiente. 
10 Disponível em http://issuu.com/cepam/docs/rev_saneamento; acesso dia 26-09-2011. 
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regulador do serviço de saneamento básico, 

para esse setor. Quanto ao manejo de água pluviais, 

utilizando-se de um plano diretor específico. 

municípios utilizavam um plano diretor específico para essa área

Figura 7: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Dentre os que tiveram seus projetos aprovados, a maioria
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regulador do serviço de saneamento básico, 39 (11,9%) contavam com um plano diretor específico 

para esse setor. Quanto ao manejo de água pluviais, 19 (11,3%) municípios regulavam esse serviço 

de um plano diretor específico. Para o manejo de resíduos sólidos, 

izavam um plano diretor específico para essa área (Figura 7). 

 

: Minas Gerais - Instrumentos reguladores dos serviços de saneamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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oriundos do PAC, Funasa, Sedru

dos bancos de fomentos, e menos de 1%

seus recursos dos bancos comerciais do governo (

Figura 8: Minas Gerais - Fonte dos recursos captados para investimentos em saneamento básico no período 2008

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Além da captação de recursos, o questionário contempla a realização de investimentos com 

recursos próprios, nos respectivos setores do saneamento, no período de referência

áreas do saneamento que mais receberam

resíduos sólidos e o esgotamento sanitário, como se pode observar na 

Figura 9: Minas Gerais - Investimentos com recursos próprios das prefeituras, segundo o setor do saneamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

26,1%

1,3%

Manejo integrado de saneamento

Abastecimento de água

Manejo de águas pluviais

Esgotamento sanitário

Manejo de resíduos sólidos

Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

19 

edru e Codevasf. Apenas 3% dos projetos captaram recursos 

e menos de 1%, de bancos privados. Aproximadamente 15% obtiveram 

seus recursos dos bancos comerciais do governo (Figura 8). 

Fonte dos recursos captados para investimentos em saneamento básico no período 2008

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Além da captação de recursos, o questionário contempla a realização de investimentos com 

recursos próprios, nos respectivos setores do saneamento, no período de referência

áreas do saneamento que mais receberam investimentos próprios das prefeituras foram manejo de 

resíduos sólidos e o esgotamento sanitário, como se pode observar na Figura 9

Investimentos com recursos próprios das prefeituras, segundo o setor do saneamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Em se tratando da responsabilidade social e ambiental dos órgãos gestores, o Seis levantou 

informações sobre a proteção das áreas de mananciais,11 de fundamental importância e prevista no 

art. 9º/V da Portaria do Ministério da Saúde MS 518/04:  

Promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, 
as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia 
contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas, nos 
termos do artigo 19 deste Anexo, notificando imediatamente a autoridade de saúde 
publica sempre que houver indícios de risco a saúde ou sempre que amostras 
coletadas apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições da 
respectiva classe de enquadramento, conforme definido na legislação especifica 
vigente (Fonte: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2004/GM/GM-
518.htm; acesso em 26-09-2011) 

Normalmente, as leis estaduais e municipais são elaboradas para adaptar a lei ou o decreto 

federal à realidade dos respectivos entes federados, facilitando, inclusive, sua fiscalização na área 

de atuação de cada um. Dada a importância atribuída ao tema, o Seis incluiu no seu escopo uma 

questão para verificar a existência de uma legislação municipal para a proteção de mananciais e 

constatou que 224 municípios dispõem de uma. A região de planejamento de maior expressão, 

nesse quesito, é o Alto Paranaíba, onde 35,5% dos municípios possuíam legislação própria para a 

proteção dos mananciais. No Sul de Minas, onde se localiza o circuito das águas, 27,1% deles 

faziam uso desse instrumento de gestão. Municípios como Baependi, Conceição do Rio Verde e 

Heliodora, pertencentes ao circuito das águas, não detinham, no entanto, legislação municipal de 

proteção de mananciais. São Lourenço, município cujo principal atrativo é o Parque das Águas, não 

soube informar a existência da legislação em questão. Dentre as regiões de planejamento, a pior 

situação se verifica no Triângulo Mineiro, como se pode observar na Figura 10. 

 
Figura 10: Minas Gerais - Existência de legislação municipal de proteção de mananciais, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

                                                 
11 Mananciais são locais de armazenagem de água doce (superficial ou de lençol freático) para consumo público. 
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O Seis questionou ainda 

incentivo para a viabilização do tratamento particular ou comunitário do esgoto sanitário doméstico

produzido pela população não atendida pela rede 

(2006), o ideal para a destinação do esgoto é a construção de sanitários com veiculação hídrica 

ligados à rede pública coletora de esgoto. 

as soluções particulares devem ser 

resposta válida, em 671 (80,26%) os gestores públicos informaram não possuir

ou programa de incentivo pertinente.

particular ou comunitário do esgoto sanitário 

municipais não souberam avaliar a questão. A situação por região de planejamento pode ser 

observada na Figura 11. 

Figura 11: Minas Gerais - Existência de legislação ou programa de incentivo para o tratamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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ainda os gestores municipais sobre legislações ou programas de 

incentivo para a viabilização do tratamento particular ou comunitário do esgoto sanitário doméstico

produzido pela população não atendida pela rede geral de esgotamento sanitário.

(2006), o ideal para a destinação do esgoto é a construção de sanitários com veiculação hídrica 

ligados à rede pública coletora de esgoto. Quando essa solução é inviável economicamente

as soluções particulares devem ser implementadas. Entre os 836 municípios para os quais se obteve 

resposta válida, em 671 (80,26%) os gestores públicos informaram não possuir

ertinente. Em apenas 139 (16,36%) há exigências 

particular ou comunitário do esgoto sanitário ou incentivos a ele. Em 26 municípios

municipais não souberam avaliar a questão. A situação por região de planejamento pode ser 

egislação ou programa de incentivo para o tratamento particular ou coletivo do esgoto sanitário, 
segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Dentre os 139 municípios onde há incentivos para o tratamento particular ou coletivo do 

m a existência de uma legislação que exige a instalação do sistema de 

lgumas prefeituras afirmaram dispor de programas de incentivo 

: 27, de instalação gratuita, 39, de doação

outros incentivos. 

Em 27 municípios as prefeituras oferecem a instalação gratuita dos sistemas de tratamento 

(fossa séptica condominial, fossa séptica domiciliar e outro tipo não especificado).
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de sistema condominial é uma solução econômica e eficiente 

profundidade da rede coletora, proporciona uma economia de até 

convencional de esgotamento (Funasa, 2006). Esse tipo de sistema é incentivado em 10% dos 

municípios que exigem ou viabilizam o tratamento particular do esgoto. A maioria dos municípios 

incentiva a instalação de fossa séptica de sistema domiciliar (

Figura 12: Minas Gerais - Tipo de tratamento particular ou comunitário incentivado pelo programa da prefeitura

Fonte: Sistema Estadual de 

Outros programas de incentivo também foram declarados: em 39

doam os materiais e equipamentos

dos equipamentos. Deve-se ressaltar que em um município a prefeitura pode ao mesmo tempo doar 

o material, instalar o sistema e dar suporte técnico gratuito; por isso os valores não podem ser 

somados. 

Programas de incentivo são também adotados em outras áreas do saneamento. No caso 

resíduos sólidos, 543 municípios 

adequado, 280 não possuem e em 15 os gestores municipais responsáveis pela coleta e destinação 

final do lixo não souberam avaliar a questão. Como se pode ob

utilizado é a distribuição de cartazes ou folhetos informativos/educativo

limpeza também são incentivados em muitas prefeituras.
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ma condominial é uma solução econômica e eficiente que, por sua 

profundidade da rede coletora, proporciona uma economia de até 65% em rela

(Funasa, 2006). Esse tipo de sistema é incentivado em 10% dos 

municípios que exigem ou viabilizam o tratamento particular do esgoto. A maioria dos municípios 

fossa séptica de sistema domiciliar (Figura 12). 

Tipo de tratamento particular ou comunitário incentivado pelo programa da prefeitura

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Outros programas de incentivo também foram declarados: em 39 municípios

doam os materiais e equipamentos, em 45, oferecem suporte técnico gratuito no projeto e instalação 

ressaltar que em um município a prefeitura pode ao mesmo tempo doar 

o material, instalar o sistema e dar suporte técnico gratuito; por isso os valores não podem ser 

Programas de incentivo são também adotados em outras áreas do saneamento. No caso 
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280 não possuem e em 15 os gestores municipais responsáveis pela coleta e destinação 

Figura 13, o programa mais 
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Figura 13: Minas Gerais - Programas municipais de incentivo para o manejo adequado dos resíduos sólidos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Como o manejo de resíduos sólidos é, normalmente, gerido pelas prefeituras 

algumas terceirizem o serviço – 

para esse setor, pois se entende que as decisões sobre mé

gestores e não pelos operadores dos serviços em si. Às empresas operadoras foram destinadas 

apenas as questões operacionais. 

Com relação à destinação final 

dos municípios deposita seu lixo

semanal ou mais frequente, características 

municipais, o lixão, depósito a céu aber

de 7% das cidades de Minas Gerais

 

Figura 14: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Programas municipais de incentivo para o manejo adequado dos resíduos sólidos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

resíduos sólidos é, normalmente, gerido pelas prefeituras 

 o questionário de gestão contempla um maior número de questões 

para esse setor, pois se entende que as decisões sobre métodos e procedimentos são tomadas

gestores e não pelos operadores dos serviços em si. Às empresas operadoras foram destinadas 

 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos (domésticos), mais da metade 

deposita seu lixo no próprio município, em instalações cercadas, com recobri

ente, características definidoras de um aterro controlado. 

lixão, depósito a céu aberto em despejo simples, ainda é o principal depósito de 

de 7% das cidades de Minas Gerais (Figura 14).  

: Minas Gerais – Destinação final e localização do principal depósito de lixo

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011
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Programas municipais de incentivo para o manejo adequado dos resíduos sólidos 

resíduos sólidos é, normalmente, gerido pelas prefeituras – ainda que 

o questionário de gestão contempla um maior número de questões 

todos e procedimentos são tomadas pelos 

gestores e não pelos operadores dos serviços em si. Às empresas operadoras foram destinadas 

dos resíduos sólidos urbanos (domésticos), mais da metade 
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definidoras de um aterro controlado. Segundo os gestores 
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Os aterros controlados e os lixões são áreas utilizadas como depósito final de lixo em, 

aproximadamente, 60% dos municípios. Eles não possuem, porém, infraestrutura adequada capaz 

de evitar danos ambientais. Apesar de menos prejudicial que o lixão, por apresentar algumas 

medidas mitigadoras, o aterro controlado ainda oferece risco iminente de contaminação ambiental. 

Portanto, ambos são focos potenciais de poluição, comprometem o meio ambiente e a saúde pública 

das regiões. Segundo Bortolin (2009, p.8): 

Os gases gerados na decomposição da matéria orgânica constituinte dos resíduos – 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), gás sulfídrico (H2S), 
entre outros – são contribuidores potenciais para o agravamento do efeito estufa. 
No processo de decomposição de materiais de origem orgânica também é gerado o 
chorume. A infiltração de chorume no solo das áreas de disposição de resíduos e de 
suas adjacências pode comprometer indeterminadamente a capacidade de produção 
e a qualidade de alimentos, por ventura, aí cultivados. Não são raros os casos em 
que se verifica tal cenário. A ingestão desses alimentos pode acarretar sérios 
problemas a saúde de animais e das pessoas. O chorume também pode atingir e 
contaminar as águas subterrâneas após atravessar toda a camada de solo que 
recobre o lençol freático. Existe ainda o risco de contaminação das águas 
superficiais. 

O aterro sanitário é o local utilizado para o depósito final do lixo onde são levados em 

conta critérios de engenharia e normas operacionais específicas para confinar os resíduos com 

segurança, do ponto de vista do controle da poluição ambiental e da proteção à saúde pública. 

Em nove municípios não havia instituições que operassem o depósito de lixo do município, 

sendo que o depósito de lixo deles se localiza no próprio município. Infelizmente, nesses casos, não 

há como identificar pelo questionário do Seis como esses depósitos são operacionalizados. Para 

97% dos municípios havia uma única instituição operadora do depósito de lixo do município. E 

menos de 2% possuem duas operadoras. Nenhum município possui mais que duas operadoras. 

Mais de 70% dos municípios afirmaram que a principal instituição operadora do depósito 

de lixo é a mesma instituição responsável pela coleta domiciliar direta, que consiste na atividade 

regular de coleta e transporte de resíduos sólidos gerados em edificações residenciais, comerciais, 

públicas e de prestações de serviços. Para 21,8% o depósito de lixo é administrado diretamente pela 

prefeitura (Figura 15). 
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Figura 15: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Cabe chamar a atenção, nesse ponto, para um

pesquisa. Os resultados apontados 

responsáveis pelo setor de resíduos sólidos da prefeitura.

do levantamento realizado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente 

sem Lixão12, o qual identificou 

principal destinação final dos resíduos o 

Essa diferença pode ser atribuída ao fato de que no levantamento da 

da disposição final dos resíduos nos municípios foi feita 

consideração os critérios técnicos determina

controlado e lixão. 

Divergência semelhante, por

realizada pelo Seis, que inquiriu sobre a destinação final dos resíduos sólidos tanto no questionário 

de gestão pública – respondido por responsáveis das prefeituras municipais 

sólidos – respondido pela operadora do serviço.

Enquanto em 17,8% dos munic

sólidos para o aterro sanitário, em 

lixo era destinado ao aterro sanitário.

                                                 
12 http://www.feam.br/images/stories/minas_sem_lixoes/2011/mapa_minas_sem_lixao_2010.jpg
 

0,8%

21,8%

0,7%

0,7% 2,0%
0,4%

Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

25 

: Minas Gerais - Principal instituição operadora do depósito de lixo 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Cabe chamar a atenção, nesse ponto, para um aspecto importante da metodologia da 

pesquisa. Os resultados apontados anteriormente foram calculados com base nas respostas 

setor de resíduos sólidos da prefeitura. Tais resultados, contudo, 

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam

qual identificou que, em 2010, 315 (37%) municípios mineiros 

principal destinação final dos resíduos o lixão, e 290 (34%), o aterro controlado.

ser atribuída ao fato de que no levantamento da 

da disposição final dos resíduos nos municípios foi feita pela própria instituição e levou em 

consideração os critérios técnicos determinantes de cada categoria: aterro sanitário, aterro 

Divergência semelhante, porém em menor proporção, também foi encontrada na pesquisa 

que inquiriu sobre a destinação final dos resíduos sólidos tanto no questionário 

respondido por responsáveis das prefeituras municipais – 

respondido pela operadora do serviço. 

dos municípios os gestores municipais declararam destinar os resíduos 

em apenas 12% dos municípios as operadoras 

lixo era destinado ao aterro sanitário. Do mesmo modo, enquanto apenas 7,1% das prefeituras 

http://www.feam.br/images/stories/minas_sem_lixoes/2011/mapa_minas_sem_lixao_2010.jpg
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Do mesmo modo, enquanto apenas 7,1% das prefeituras 
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informaram o lixão como destino final dos resíduos sólidos, pela resposta dada pelas operadoras, 

17% dos municípios despejavam os resíduos em um lixão. 

Essa diferença sugere que a gestão municipal, responsável pelo serviço, desconhece a 

execução dos serviços de coleta e armazenamento dos resíduos sólidos em seu município e que esse 

é um item merecedor ainda de muita atenção. 

Para melhor detalhamento da gestão dos serviços de manejo de resíduos sólidos, buscou-se 

identificar se há ou não cobrança pela prestação dos serviços regulares de coleta e, em caso 

afirmativo, que tipo de cobrança é adotada (taxa cobrada junto com o IPTU, taxa específica, boleto 

bancário, tarifa específica ou outra forma de cobrança) e como é calculada (cota por metro quadrado 

de área construída, por tipo de construção, localização ou outro tipo de cálculo). 

Em 348 municípios (42,3%) os serviços regulares de coleta de lixo não são cobrados da 

população, ressaltando-se que em 822 municípios os gestores avaliaram essa questão. Na maioria 

dos municípios a cobrança se dá, prioritariamente, por taxa cobrada junto com o IPTU, água, 

energia elétrica, etc. Em 42,5% dos que cobram pelos serviços, o valor da cobrança se baseava na 

cota por metro quadrado de área construída, previamente estabelecida. Apesar de a taxa única não 

constar como opção de resposta, ela foi identificada, na opção ‘outro’, como um tipo de cobrança 

bastante utilizado.  Dos municípios, 23,5% (Figura 16) afirmaram utilizá-la e, por isso, ela foi 

adicionada como nova categoria para análise.  

Mesmo retirando todas as declarações referentes à taxa única da opção ‘outro’, o número 

relativo de municípios com outro tipo de cobrança permaneceu elevado (12,2%). Dentre os outros 

tipos de cobrança podem-se destacar a cobrança por área do terreno e a por testada do lote. 

Ressalta-se que nessa opção constavam, também, todos os municípios com mais de um tipo de 

cobrança, uma vez que a questão não admitia múltiplas respostas. No item ‘outro’ estavam, ainda, 

todos os municípios onde os serviços regulares de manejo de resíduos sólidos não são cobrados. 
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Figura 16: Minas Gerais – 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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serviços comerciais que gerem resíduos perigosos e não

composição e seu volume não sejam eq

municipal, dentre outros.  

O PGRSU tem por objetivo diagnosticar

sólidos do município e encontra
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 Cálculo de cobrança pelos serviços regulares de manejo de resíduos sólidos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

inquiriu os gestores municipais sobre a existência do Plano 

(PGRSU). Segundo a Lei 12.305/2010, estão sujeitos à elaboração de 

os geradores de resíduos industriais, incluindo-se a mineração; de resíduos de saúde 

serviços comerciais que gerem resíduos perigosos e não-perigosos, mas que, por sua natureza, 

volume não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

tem por objetivo diagnosticar o processo de destinação final dos resíduos 

encontrar alternativas para um correto gerenciamento, melhorando a 

estrutura de coleta dos resíduos sólidos urbanos e propondo alternativas para 

stado, 35 prefeituras (4,10%) não responderam es

de 80%, o poder público municipal declarou 

de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos.  

Os resíduos de serviços de saúde, popularmente conhecidos como lixo hospitalar, 

em hospitais, postos de saúde, consultórios odontológicos e veterinários, 

farmácias, laboratórios de análises clínicas, bancos de sangue e assemelhados. Normalmente é o 

lixo que contém resíduos contagiosos ou suspeitos de contaminação, objetos perfuro

gulhas e seringas, rejeitos radioativos e materiais biológicos, tais como sangue, animais usados em 

experimentação, excreções, secreções, meios de cultura, órgãos, dentre outros. Esse tipo de resíduo 

necessita de cuidados especiais de acondicionamento, transporte, armazenagem, coleta e tratamento

devido ao grande risco de contaminação. 
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o poder público municipal declarou não possuir um plano 
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Apesar disso, em 2009, 43 municípios afirmaram utilizar o “lixão” como a destinação final 

desses resíduos. Lixão é um vazadouro a céu aberto, uma área utilizada para disposição do lixo em 

estado bruto sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial, onde, normalmente, não há 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 

Os resíduos dos serviços de saúde devem se adequar às normas técnicas estabelecidas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anivisa) – RDC nº. 306, de 7 de dezembro de 2004 – e 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) – resolução nº. 358, de 29 de abril de 2005. 

De acordo com a resolução do Conama, os resíduos devem ser divididos em grupos, e deve existir 

um tratamento específico para cada grupo. O ideal é que os resíduos de saúde sejam submetidos a 

processos de tratamento em equipamento que promova inativação microbiana e encaminhados para 

aterro sanitário licenciado, ou para outro local devidamente licenciado para disposição final de tais 

resíduos. 

Outro processo de descarte para os resíduos hospitalares é a incineração, feita em máquinas 

especiais para o processamento da combustão controlada do lixo, entre 800 e 1.200°C, com a 

finalidade de transformá-lo em matéria estável. Pelo levantamento do Seis, 48,1% dos municípios 

utilizam o incinerador como destinação final dos resíduos de saúde. 

Outro tratamento utilizado é o de autoclavagem, quando os resíduos passam por processo 

de esterilização sendo para isso utilizado o contato com o vapor d’água, no qual todos os agentes 

patogênicos são destruídos. Após esse processo, o lixo não possui mais perigo de contaminação. Em 

2009, somente seis municípios alegaram utilizar esse processo. 

Aterro sanitário, onde são empreendidos critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas para confinar os resíduos com segurança, do ponto de vista do controle da poluição 

ambiental e proteção à saúde pública, é utilizado por 12,4% das prefeituras como destinação final 

do resíduo de saúde e 28% das prefeituras utilizam o aterro controlado, no qual os resíduos sólidos 

são diariamente cobertos com uma camada de terra, reduzindo os impactos ambientais. Vinte e três 

prefeituras informaram que têm seus resíduos de saúde recolhidos por terceiros, sem, todavia, 

informar com precisão a destinação final. E 2,7% das prefeituras não sabem informar a destinação 

final, o que coloca em questionamento a gestão desses serviços, nos respectivos municípios (Figura 

17). 
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Figura 17: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informaçõe
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Mucuri esse percentual é de apenas 7,6%. Nes

se, prioritariamente, no distrito sede. 

Figura 18: Minas Gerais – Localização da unidade de destinação final dos re

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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: Minas Gerais – Destinação final dos resíduos de serviços de saúde 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em 462 municípios, a unidade de destinação final dos resíduos de serviços de saúde 

se em outro município; em 353, nos próprios municípios, na sede 

. Nesse caso, há importantes diferenças regionais (Figura 18): 80% dos municípios do Sul 

de Minas, por exemplo, enviam seus resíduos para outro município; já no Vale do 

Mucuri esse percentual é de apenas 7,6%. Nessa região, a destinação final desses 

ede.  

Localização da unidade de destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, segundo a

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Para a maioria dos municípios em que a destinação final do lixo se encontra no próprio 

município, a principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de saúde é a 

instituição responsável pela coleta domiciliar direta (Figura 19). 
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Figura 19: Minas Gerais – 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Outra questão incluída 

recicláveis, presentes nos resíduos sólidos urbanos. A importância 

na diminuição da quantidade de material destinado ao local de disposição final de resíduos, 

aumentando, assim, a vida útil dos aterros

importante para uma parcela da população

um meio de geração de renda na coleta, triagem e comercialização dos materiais recicláveis
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municípios de Minas Gerais. Ela 

programa atende o município 

implantação de programa dessa coleta (

Belo Horizonte, município com 2.375.444 pessoas, possui programa de coleta seletiva, 

porém, apenas em área restrita do município.
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 Principal instituição operadora dos serviços de coleta de resíduos de saúde

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

incluída no questionário do Seis se refere à coleta s

presentes nos resíduos sólidos urbanos. A importância ambiental 

na diminuição da quantidade de material destinado ao local de disposição final de resíduos, 

aumentando, assim, a vida útil dos aterros. Além disso, ela tem um caráter social e econômico 

da população. Excluída do mercado formal de trabalho

na coleta, triagem e comercialização dos materiais recicláveis

programa de coleta seletiva de resíduos ainda é incipiente na
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o município parcialmente. Em mais de 40% deles, não existe projeto de 

coleta (Figura 20). 
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Figura 20: Minas Gerais – Situação da coleta seletiva,

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Dos municípios que possuem 

realizadas pela própria prefeitura e em 27%, que tais ações são realizadas por associações e 

cooperativas de catadores (Tabela 

Tabela 2: Principais organizações que participam de ações de coleta seletiva

Organização

Prefeitura 

Instituição pública municipal 

Organizações não-governamentais 

Associação de bairro 

Escolas 

Associações/Cooperativas de catadores 
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Outra 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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ituação da coleta seletiva, em % de municípios, segundo as regiões 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Dos municípios que possuem programa de coleta seletiva, 66% alegam que essas ações são 

realizadas pela própria prefeitura e em 27%, que tais ações são realizadas por associações e 

Tabela 2).  

: Principais organizações que participam de ações de coleta seletiva 
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s sobre Saneamento (Seis), 2011 

Mais da metade dos municípios de Minas Gerais possuem catadores

eles não são cadastrados, o que caracteriza um serviço informal ou 

inexistência de cooperativas e associações. Segundo a Funasa (2006), as cooperativas garantem 

melhores condições de trabalho aos catadores, assim como melhores ganhos, pois o material 
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coletado pode ser vendido diretamente para as ind

que a coleta seletiva promove a inclusão social dos catadores, a geração de emprego e renda, além 

de diminuir o impacto ambiental.

Conforme a Figura 21, 

comercializados. 

Figura 21: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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diretamente para as indústrias de reciclagem. Dessa forma, entende

que a coleta seletiva promove a inclusão social dos catadores, a geração de emprego e renda, além 

mpacto ambiental. 

, quase 90% de todo o material proveniente da coleta seletiva 

: Minas Gerais – Destinação do material proveniente da coleta seletiva

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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2. Sistema de abastecimento de água 

Segundo a Funasa (1999), um sistema de abastecimento de água é definido como o 

conjunto de obras, instalações e serviços cuja finalidade é captar e distribuir água em quantidade e 

qualidade compatíveis com as necessidades da população para o uso doméstico, industrial, 

recreativo, dentre outros. Outra definição, restrita ao abastecimento para consumo humano, afirma 

que o sistema de abastecimento de água é uma:  

[...] instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, 
destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, 
sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de 
concessão ou permissão (BRASIL, 2007, p.35). 

De modo geral, tais sistemas podem ser caracterizados pela captação de água de diversos 

mananciais, atendimento aos requisitos de qualidade para o consumo e posterior distribuição à 

população em quantidade suficiente à demanda solicitada, visando, fundamentalmente, ao controle 

e à prevenção de doenças, além de propiciar conforto à população e o desenvolvimento de 

atividades econômicas (Funasa, 1999). 

Tendo em vista tais considerações, o Seis fez constar do questionário específico sobre o 

sistema de abastecimento de água questões que permitem avaliar o sistema quanto a 

responsabilidade social e ambiental das empresas operadoras dos serviços de água nos municípios 

de Minas Gerais e em seus respectivos distritos; características do sistema de captação de água; 

tratamento e distribuição e características operacionais dos sistemas. 

A Lei Federal 9.433/1997 (‘Lei das Águas’), que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dentre outras 

providências. Em seu artigo 1º, parágrafo I, afirma que a água é um bem de domínio público, e, no 

parágrafo II, que ela é um recurso natural limitado dotado de valor econômico.  

Segundo a referida legislação, a gestão dos recursos hídricos – descentralizada e 

democrática – deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, garantindo seu acesso a toda a 

população. 

São objetivos da política nacional de recursos hídricos: (1) assegurar à atual e às gerações 

futuras a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos diversos usos; 

(2) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável; (3) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, ressaltando-se que, segundo a Lei 9.433/97, a 
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gestão dos recursos hídricos deve estar articulada às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões; à gestão ambiental, do solo, dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras; e ao planejamento regional, estadual e municipal. 

A lei prevê a elaboração de planos de recursos hídricos que devem conter, no mínimo, um 

diagnóstico da atual situação dos recursos hídricos; uma análise de alternativas de crescimento 

demográfico, das atividades produtivas e ocupação do solo; um balanço entre disponibilidade de 

recursos hídricos e demanda futura; o estabelecimento de metas de racionalização de uso e 

propostas de políticas públicas para que sejam alcançadas.  

A Constituição Federal de 1988 determinou em seu artigo 20º que as águas – superficiais 

ou subterrâneas – são de propriedade da União ou dos estados e do distrito federal. São de 

propriedade da União as águas que se encontram em terras de sua propriedade; que banham mais de 

um estado da Federação, que delimitam a divisa entre países ou entre estados da Federação, que 

ocupem áreas de território nacional e estrangeiro, que provenham de território estrangeiro e também 

aquelas que se encontram em reservatórios de sua propriedade. São de propriedade dos estados ou 

do Distrito Federal as águas superficiais ou subterrâneas que se encontram dentro de seus limites 

territoriais.  

Segundo a legislação, o estado pode explorar – direta ou indiretamente – o recurso natural 

de seu território. A exploração deve acontecer apenas mediante outorga. Nesse documento o poder 

público concede ao usuário a utilização das águas sob o seu domínio e define o tempo de concessão 

e as condições para a exploração do recurso. 

Em Minas Gerais, em 853 sedes municipais, há sistema de abastecimento de água 

instituído. Já nos distritos, a situação do abastecimento é bem diferente: dos 780, 586 (75,13%) têm 

sistema de abastecimento de água instituído; em 41 (5,26%) o serviço é inexistente. No âmbito do 

distrito, chama a atenção dos pesquisadores o elevado número daqueles para os quais os 

recenseadores não conseguiram obter quaisquer informações sobre os serviços de abastecimento de 

água. Eles somam 153, o que representa 20% dos distritos mineiros (Tabela 3). 

Tabela 3: Minas Gerais – Sistema de abastecimento de água 

Sistema de abastecimento Sedes (%) Distritos (%) 

Possui 853 100 586 75,13 

Não possui 0 0,00 41 5,26 

Não informou 0 0 153 19,62 

Total 853 100,00 780 100,00 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Em Minas, o serviço de abastecimento de água de 66,7% das sedes municipais é 

atualmente realizado pela Copasa, empresa com participação majoritária do poder público estadual, 

fundada em 1974, pela junção entre o Demae-BH e a Comag.13 Se considerarmos também as sedes 

municipais, onde os sistemas de abastecimento de água encontram-se sob a responsabilidade da 

Copanor14, a participação relativa dessas empresas na execução dos serviços de abastecimento de 

água se eleva para praticamente 70%.  

Há grandes diferenças quando analisamos a constituição jurídica das empresas operadoras 

dos serviços de abastecimento de água das sedes municipais, conforme as regiões de planejamento. 

Em todas elas, as empresas com participação majoritária do poder público – Copasa e Copanor - são 

as maiores responsáveis pela execução dos serviços, e sua participação relativa no setor é sempre 

superior a 60%. No Vale do Jequitinhonha-Mucuri, por exemplo, essas empresas são responsáveis 

pelos serviços de abastecimento de água em 96,9% dos municípios, enquanto na região da Mata 

elas atuam em 61,7%. Essas diferenças se explicam pela presença direta da administração pública e 

das autarquias no setor. 

Em 18,4% das sedes municipais o abastecimento de água se encontra sob a 

responsabilidade direta do poder público municipal, seja por intermédio de departamentos de água e 

esgoto (DAEs), seja sob a responsabilidade de alguma secretaria municipal. As secretarias de obras 

destacam-se nesse caso. Em todas as regiões de planejamento existem municípios onde o 

abastecimento de água é de responsabilidade direta do poder público municipal, mas destaca-se sua 

importância relativa nas regiões Central, Sul, Mata e Noroeste respectivamente. 

As autarquias também se mostram importantes no setor,15 principalmente no Centro-Oeste, 

Alto Paranaíba e na RMBH, onde o número de municípios onde os serviços de abastecimento de 

água são executados por autarquias supera o aquele onde eles estão sob a responsabilidade direta do 

poder público municipal, tal como pode ser visualizado na Tabela 4. Apenas no Vale do 

Jequitinhonha-Mucuri não há autarquias ativas nesse setor. Nessa região, os serviços de 

                                                 
13 Naquele período, o governo federal, por meio do Planasa, admitia que os estados possuíssem maior capacidade 
técnica e financeira comparativamente aos municípios para organizarem, viabilizarem investimentos, operarem e 
gerirem, mais eficientemente, os sistemas municipais de abastecimento de água. Dessa forma o próprio Planasa induziu 
à formação das companhias estaduais de saneamento – Cesbs - e à concessão dos municípios dos serviços de 
saneamento a elas em todo o país. 
14 Empresa pública subsidiária da Copasa, criada pelo Governo de Minas Gerais para atender as regiões Norte e 
Nordeste especificamente. 
15 Segundo o Decreto-Lei nº 200/1967, que dispõe sobre a organização da administração pública federal, uma autarquia 
é definida como “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 
executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada”. 
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abastecimento de água estão divididos entre empresas com participação majoritária do poder 

público e a administração direta do poder público local. 

A Tabela 4 mostra, ainda, que no sistema de abastecimento de água, a participação do setor 

privado na execução dos serviços é insignificante (0,3%) e foi detectada em apenas três sistemas: 

Araújos, na região Centro Oeste; Paraguaçu, no Sul de Minas e em Nova Lima (Condomínio 

Residencial Alphaville), na RMBH. 

Tabela 4: Minas Gerais – Empresas operadoras dos serviços de abastecimento de água nas Sedes municipais, segundo a Constituição 
Jurídica e as regiões de planejamento 

Especificação 

Constituição Jurídica (%) 

Número de sedes 
municipais Administração direta do 

poder público 

Empresa com 
participação 

majoritária do poder 
público 

Empresa 
privada 

Autarquia 

Alto Paranaíba 16,1 64,5 0,0 19,4 31 
Central (exclusive RMBH) 28,6 65,1 0,0 6,3 126 
Centro-Oeste de Minas 10,7 62,5 1,8 25,0 56 
Jequitinhonha/Mucuri 3,1 96,9 0,0 0,0 64 
Mata 24,1 61,7 0,0 14,2 141 
Noroeste 21,1 73,7 0,0 5,3 19 
Norte 10,0 83,3 0,0 6,7 90 
Rio Doce 15,7 68,6 0,0 15,7 102 
Sul de Minas 24,5 62,6 0,6 12,3 155 
Triângulo 17,1 68,6 0,0 14,3 35 

RMBH 2,9 88,2 2,9 5,9 34 

Minas Gerais  18,4 69,9 0,3 11,4 - 

Minas Gerais (absoluto) 157 596 3 97 853 
Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 22: Minas Gerais - Empresas operadoras dos serviços de abastecimento de água nas Sedes municipais, segundo a constituição jurídica 

e as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011
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Diferenças dignas de nota são detectadas, também, quando comparamos a constituição das 

empresas operadoras de serviços de água entre as sedes e os distritos. Se nas sedes há predomínio 

da atuação de empresas com participação majoritária do poder público, no caso dos distritos, cabe 

principalmente ao poder público local o desafio de levar água à população. Como se mencionou 

anteriormente, dentre os 471 distritos para os quais o sistema obteve informações, em 430 há 

serviço de abastecimento de água instituído. Dentre eles, em 163 (37,9%) o abastecimento de água é 

executado pela administração direta do poder público e em 128 (29,2%) por autarquias. As 

empresas com participação majoritária do poder público estão presentes em apenas 135 distritos 

(28,7%), e a participação do setor privado permanece ínfima. 

Tabela 5: Minas Gerais – Empresas operadoras de serviços de abastecimento de água nos distritos, segundo a constituição jurídica e as 
regiões de planejamento 

Especificação 

Constituição Jurídica (%) 

Número de 
distritos 

Poder Público: 
Administração direta 

e autarquia 

Empresa com 
participação 

majoritária do poder 
público 

Empresa 
privada 

Outra Total 

Alto Paranaíba 55,6 44,4 0,0 0,0 100,0 18 

Central 73,0 27,0 0,0 0,0 100,0 100 

Centro-Oeste 62,5 31,3 6,3 0,0 100,0 16 

Jequitinhonha/Mucuri 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 26 

Mata 88,5 11,5 0,0 0,0 100,0 87 

Noroeste 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0 10 

Norte 53,1 42,9 0,0 4,1 100,0 49 

Rio Doce 74,0 26,0 0,0 0,0 100,0 50 

Sul de Minas 54,5 45,5 0,0 0,0 100,0 33 

Triângulo 60,0 35,0 0,0 5,0 100,0 20 

RMBH 42,9 57,1 0,0 0,0 100,0 21 

Minas Gerais  67,7 31,4 0,2 0,7 100,0 - 

Minas Gerais (absoluto) 291 135 1 3 - 430 
Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos também está prevista na Lei das Águas no 

9.433/1997, na Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e na Lei 

Estadual no 13.199/1999.  Segundo essa lei, a cobrança pelo uso da água não recai apenas sobre os 

usos considerados insignificantes. O governo estadual visa a, através da cobrança: 

I. reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de 
seu real valor; 

II.  incentivar a racionalização do uso da água; 

III.  obter recursos financeiros para o financiamento de programas e intervenções 
incluídos nos planos de recursos hídricos; 

IV.  incentivar o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos 
custos das obras executadas para esse fim; 

V. proteger as águas contra ações que possam comprometer os seus usos atual e 
futuro; 
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VI.  promover a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à 
segurança públicas e causem prejuízos econômicos ou sociais; 

VII.  incentivar a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos nas respectivas 
bacias hidrográficas; 

VIII.  promover a gestão descentralizada e integrada em relação aos demais 
recursos naturais; 

IX.  disciplinar a localização dos usuários, buscando a conservação dos recursos 
hídricos, de acordo com sua classe preponderante de uso; 

X. promover o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento 
econômico. 

No setor de saneamento básico, tendo em vista a possibilidade dos serviços serem 

diretamente executados pelo poder público local ou por empresas privadas (terceirizadas), a 

cobrança pelo uso da água pode ser feita mediante taxa ou de tarifa.  

A Lei no 11.445/2007, em seu art. 29 afirma: 

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços: 

III - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos através de taxas ou 
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades; 

§ 1º [...] observará as seguintes diretrizes: 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços. 

No parágrafo segundo do art. 29, a Lei nº 11.445/2007 ressalva:  

§ 2º poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 
localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

O estabelecimento de cobrança ou não pela prestação do serviço de abastecimento de água 

e a forma da cobrança, se tarifa ou taxa, é ponto de controvérsia e alimenta um profícuo debate que 

não se pretende aqui reproduzir. No entanto, é preciso chamar a atenção para o fato de que, para 

além da distinção jurídica, a cobrança de tarifa ou taxa se define também a partir da forma como 

está estruturado o sistema. 

Na tentativa de simplificar a discussão, pode-se dizer que só é possível a cobrança de tarifa 

em sistemas em que exista alguma forma de medição do consumo. Sendo assim, o sistema ideal 

precisaria medir o consumo individualmente, definindo o valor a ser pago por economia atendida. 
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De fato, nem todos os sistemas atuam em tal cenário, o que não impede, porém, a aplicação de 

estimativas para o estabelecimento de valores. Já em relação aos sistemas em que não há a menor 

possibilidade de medição do consumo individual, institui

serviços. 

Nesse contexto, admite-

às diferenças conceituais, técnicas e operacionais entre taxa e tarifa e suas implicações sobre as 

empresas. Outra importante diferença entre tais políticas tarifárias é que a incidência de aumento 

nas taxas só pode advir de lei, 

posterior à sua publicação. Nas tarifas, os aumentos podem ser estabelecidos por decreto e cobrados 

a partir da data de publicação. Ressalta

cobrado permanece sob a fiscalização e regulação do poder público local.

Como se pode observar na 

da região de planejamento, tanto na

dos sistemas de abastecimento se 

Figura 23 – Minas Gerais: Política Tarifária adotada pelas empresas operadoras de serviços de ab

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

                                                 
16 No glossário definida como “cobrança facultativa de um valor financeiro 
prestados indiretamente pelo Estado, por intermédio
sim como receita auferida em função de preço estabelecido por serviço prestado. Tem, em princípio, caráter opcional
Se o cidadão não quiser usufruir do serviço, 
fornecimento (é o caso, por exemplo, dos serviços públicos de telefonia e de energia elétrica, 
e controvertida no caso dos de limpeza urbana)”.
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De fato, nem todos os sistemas atuam em tal cenário, o que não impede, porém, a aplicação de 

mativas para o estabelecimento de valores. Já em relação aos sistemas em que não há a menor 

o consumo individual, institui-se uma taxa em função da prestação de 

-se que a preferência pela cobrança que utiliza 

às diferenças conceituais, técnicas e operacionais entre taxa e tarifa e suas implicações sobre as 

empresas. Outra importante diferença entre tais políticas tarifárias é que a incidência de aumento 

 e sua cobrança só pode ocorrer a partir do primeiro dia do ano 

as tarifas, os aumentos podem ser estabelecidos por decreto e cobrados 

a partir da data de publicação. Ressalta-se que em ambos os casos a determinação do val

cobrado permanece sob a fiscalização e regulação do poder público local. 

Como se pode observar na Figura 23 e na Tabela 6, em Minas Gerais, independentemente 

amento, tanto nas sedes municipais quanto nos distritos, a cobrança aos usuários 

se dá, prioritariamente, com tarifa.16 

Minas Gerais: Política Tarifária adotada pelas empresas operadoras de serviços de abastecimento de água
municipais e os distritos  

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

cobrança facultativa de um valor financeiro mediante serviços públicos não
por intermédio de empresas terceirizadas. Não é enquadrada como tributo, mas 

sim como receita auferida em função de preço estabelecido por serviço prestado. Tem, em princípio, caráter opcional
serviço, portanto, a prestadora dos serviços tem o direito de interromper seu 

fornecimento (é o caso, por exemplo, dos serviços públicos de telefonia e de energia elétrica, 
e controvertida no caso dos de limpeza urbana)”. 

Sedes Distritos

Outra política tarifária Abastecimento gratuito Tarifa

De fato, nem todos os sistemas atuam em tal cenário, o que não impede, porém, a aplicação de 

mativas para o estabelecimento de valores. Já em relação aos sistemas em que não há a menor 

se uma taxa em função da prestação de 

ue utiliza tarifas se relaciona 

às diferenças conceituais, técnicas e operacionais entre taxa e tarifa e suas implicações sobre as 

empresas. Outra importante diferença entre tais políticas tarifárias é que a incidência de aumento 

e sua cobrança só pode ocorrer a partir do primeiro dia do ano 

as tarifas, os aumentos podem ser estabelecidos por decreto e cobrados 

se que em ambos os casos a determinação do valor a ser 

, em Minas Gerais, independentemente 

istritos, a cobrança aos usuários 

 
astecimento de água, segundo as sedes 

serviços públicos não-essenciais 
de empresas terceirizadas. Não é enquadrada como tributo, mas 

sim como receita auferida em função de preço estabelecido por serviço prestado. Tem, em princípio, caráter opcional. 
o direito de interromper seu 

fornecimento (é o caso, por exemplo, dos serviços públicos de telefonia e de energia elétrica, mas é de aplicação difícil 

Taxa
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A cobrança por tarifa é praticada pelas empresas operadoras de serviços em 662 sedes 

municipais (aproximadamente 79% dos municípios mineiros); em 90 a cobrança se dá através de 

taxa e em 71, apesar da legitimidade da cobrança, o serviço de abastecimento de água é 

gratuitamente oferecido à população. 

Dentre os distritos que declararam ao Seis possuir sistema de abastecimento de água 

instituído, em 225 (53,4%) a cobrança ocorre através de tarifa. Chama a atenção, ainda, o número 

relativamente elevado de distritos – 39,0% – nos quais o abastecimento de água é gratuito. Deve-se 

ressaltar, no entanto, que em Minas Gerais a população que tem acesso gratuito ao sistema de 

abastecimento é relativamente pequena. 

Tanto nas sedes municipais quanto nos distritos outras políticas tarifárias – que envolvem 

as diversas combinações entre taxas, tarifas e abastecimento gratuito – são relativamente pouco 

adotadas pelas empresas operadoras. 

Tabela 6: Minas Gerais – Política Tarifária do serviço de abastecimento de água, em %, segundo as sedes municipais e distritos, por regiões 
de planejamento 

Especificação 

Política Tarifária (%) 

Total 
Taxa Tarifa 

Abastecimento 
gratuito 

Outra 
Não 

soube 
avaliar 

Total 

Sede        
Alto Paranaíba 12,9 77,4 9,7 0,0 0,0 100,0 31 
Central 12,1 65,3 17,7 4,0 0,8 100,0 124 
Centro Oeste de Minas 5,5 85,5 9,1 0,0 0,0 100,0 55 
Jequitinhonha/Mucuri 3,2 95,2 1,6 0,0 0,0 100,0 62 
Mata 13,0 73,9 12,3 0,7 0,0 100,0 138 
Noroeste 5,3 84,2 5,3 5,3 0,0 100,0 19 
Norte 9,2 81,6 8,0 1,1 0,0 100,0 87 
Rio Doce 5,9 84,2 7,9 0,0 2,0 100,0 101 
Sul de Minas 17,6 75,2 3,9 3,3 0,0 100,0 153 
Triângulo 5,7 94,3 0,0 0,0 0,0 100,0 35 

RMBH 11,8 85,3 2,9 0,0 0,0 100,0 34 
Sedes Municipais 10,7 78,9 8,5 1,5 0,4 100,0  
Sedes Municipais (absoluto) 90 662 71 13 3  839 

Distrito        
Alto Paranaíba 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 100,0 18 
Central 8,0 50,0 41,0 0,0 1,0 100,0 100 
Centro Oeste de Minas 6,7 80,0 13,3 0,0 0,0 100,0 15 
Jequitinhonha/Mucuri 8,0 44,0 48,0 0,0 0,0 100,0 25 
Mata 8,1 45,3 45,3 1,2 0,0 100,0 86 
Noroeste 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0 100,0 10 
Norte 4,3 51,1 44,7 0,0 0,0 100,0 47 
Rio Doce 2,0 60,0 38,0 0,0 0,0 100,0 50 
Sul de Minas 15,6 56,3 28,1 0,0 0,0 100,0 32 
Triângulo 5,3 78,9 15,8 0,0 0,0 100,0 19 

RMBH 10,5 63,2 26,3 0,0 0,0 100,0 19 
Distritos 7,1 53,4 39,0 0,2 0,2 100,0  
Distritos (absoluto) 30 225 164 1 1  421 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Observa-se que, nas sedes municipais e demais distritos onde os serviços de abastecimento 

são executados por empresas com participação majoritária do poder público e por empresas 
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privadas, a cobrança pelo serviço de abastecimento de água acontece, prioritariamente, mediante 

tarifas e que, pela própria natureza econômica dessas empresas, o abastecimento gratuito é 

insignificante.  

Quando o serviço é executado por autarquias, apesar da cobrança se dar prioritariamente 

através de tarifas, o abastecimento gratuito é verificado em 5,2% das sedes municipais e em 20,31% 

dos distritos onde esse serviço é indiretamente administrado pelo poder público local. 

Quando o serviço é executado pela administração direta, a situação é consideravelmente 

distinta. Dentre as 157 sedes municipais, onde o abastecimento é fornecido diretamente por algum 

órgão da prefeitura, em 64 (40,80%) a água é gratuitamente oferecida à população. Esse número 

corresponde a 90,14% das sedes municipais onde o abastecimento é gratuito. O sistema de 

abastecimento de água de 155 distritos é diretamente administrado pelo poder público dos 

respectivos municípios, em 133 (85,81%) não há cobrança instituída. É importante lembrar que a 

cobrança pelo uso da água é instituída por lei e, sendo assim, quando o poder público distribui água 

gratuitamente, ele está, na realidade, descumprindo a legislação estadual e federal. 

Tabela 7: Minas Gerais – Política tarifária no serviço de abastecimento de água, segundo a constituição jurídica da empresa operadora, 
segundo as sedes municipais e distritos – (%) 

Especificação Taxa Tarifa 
Abastecimento 

gratuito 
Outra 

Não soube 
avaliar 

Total 

Sede       

Administração direta do poder público 35,0 20,4 40,8 2,5 1,3 100,0 

Participação majoritária do poder público 4,1 94,7 0,3 0,7 0,2 100,0 

Empresa privada 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Autarquia 10,3 80,4 5,2 4,1 0,0 100,0 

Sedes Municipais 10,7 79,0 8,5 1,4 0,4 100,0 

Sedes Municipais (absoluto) 90 662 71 12 3 838 

Distrito       

Administração direta do poder público 9,7 3,9 85,8 0,0 0,6 100,0 

Participação majoritária do poder público 3,1 96,1 0,8 0,0 0,0 100,0 

Empresa privada 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Autarquia 7,8 71,1 20,3 0,8 0,0 100,0 

Distritos 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Distritos (absoluto) 30 224 160 1 1 416 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Figura 24: Minas Gerais – Política tarifária dos serviços de abastecimento de água por município, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A Lei das Águas também considera essencial a constituição de um sistema de informações 

sobre os recursos hídricos, tanto para fomentar o formulador de políticas públicas com dados 

atualizados sobre os sistemas quanto para garantir a participação popular nos processos decisórios. 

Seguindo os preceitos da Lei Federal no 9.433/1997, na Lei Estadual No 13.199/1999 está previsto o 

acesso a dados e informações relativas ao sistema de abastecimento a toda a sociedade (artigo 14, 

parágrafo III).  

Por esse motivo, o Seis inquiriu as empresas operadoras sobre a disponibilização de 

informações sobre o sistema de abastecimento para os usuários. Em 765 sedes municipais (91,51%) 

as empresas operadoras de serviços declararam disponibilizar informações para seus usuários. Nas 

regiões Noroeste, Triângulo e RMBH, por exemplo, a população recebe frequentemente, 

informações sobre o sistema. Para 12,5% das sedes municipais elas não estão à disposição, 

totalizando 67 (8,01%) em todo o estado (Tabela 8). 

É nítida a diferença de comportamento da empresa operadora, no âmbito dos distritos, 

tendo em vista o número relativamente elevado da população que não tem acesso às informações 

sobre o sistema. 
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Tabela 8: Minas Gerais – Disponibilização de informações sobre sistema de abastecimento de água,  por sedes e distritos, segundo as regiões 
de planejamento – (%) 

Especificação Sim Não 
Não soube 

avaliar 
Total Absoluto 

Sede      

Alto Paranaíba 90,00 10,00 0,00 100,00 30 

Central 86,29 12,10 1,61 100,00 124 

Centro Oeste de Minas 90,91 9,09 0,00 100,00 55 

Jequitinhonha/Mucuri 95,16 4,84 0,00 100,00 62 

Mata 86,96 12,32 0,72 100,00 138 

Noroeste 100,00 0,00 0,00 100,00 18 

Norte 95,40 3,45 1,15 100,00 87 

Rio Doce 93,00 7,00 0,00 100,00 100 

Sul de Minas 90,85 9,15 0,00 100,00 153 

Triângulo 100,00 0,00 0,00 100,00 35 

RMBH 100,00 0,00 0,00 100,00 34 

Sedes Municipais 91,51 8,01 0,48 100,00   

Sedes Municipais (absoluto) 765 67 4   836 

Distrito      

Alto Paranaíba 88,89 11,11 0,00 100,00 18 

Central 72,00 27,00 1,00 100,00 100 

Centro Oeste de Minas 86,67 13,33 0,00 100,00 15 

Jequitinhonha/Mucuri 92,00 8,00 0,00 100,00 25 

Mata 68,24 30,59 1,18 100,00 85 

Noroeste 90,00 10,00 0,00 100,00 10 

Norte 85,11 14,89 0,00 100,00 47 

Rio Doce 78,00 22,00 0,00 100,00 50 

Sul de Minas 75,00 25,00 0,00 100,00 32 

Triângulo 84,21 15,79 0,00 100,00 19 

RMBH 100,00 0,00 0,00 100,00 18 

Distritos 78,28 21,24 0,48 100,00  

Distritos (absoluto) 328 89 2  419 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Essa prática varia bastante segundo a constituição jurídica da empresa operadora. De modo 

geral, pode-se afirmar que, em Minas Gerais, a indisponibilidade de informações sobre os serviços 

de abastecimento de água está relacionada, basicamente, ao poder público municipal: dos 157 

municípios onde os serviços de abastecimento de água estão sob a responsabilidade direta do poder 

público, 57 (36,31%) não disponibilizam as informações. Esse valor corresponde a 85,07% de todos 

os municípios onde as operadoras de serviços não colocam ao dispor tais informações. No âmbito 

dos distritos esses percentuais são de 47,74% e 84,09% respectivamente (Tabela 9). 
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Tabela 9: Minas Gerais – Disponibilização de informações sobre o sistema de abastecimento de água aos usuários
segundo a constituição jurídi

Especificação 

Sede 

Administração direta do poder público 

Participação majoritária do poder público 

Empresa privada 

Autarquia 

Sedes Municipais 

Sedes Municipais (absoluto) 

Distrito 

Administração direta do poder público 

Participação majoritária do poder público 

Empresa privada 

Autarquia 

Outra 

Distritos 

Distritos (absoluto) 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Como se pode notar na Figura 

aquela residente nos distritos tem

telefônicas e pessoalmente. Em muitos município

internet, o serviço de correspondência tradicional

as informações pertinentes ao sistema, 

das vezes, as empresas utilizam uma série de combinações desses serviços, de acordo com as 

especificidades de cada município.

Figura 25: Minas Gerais –

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Disponibilização de informações sobre o sistema de abastecimento de água aos usuários
segundo a constituição jurídica da empresa operadora 

Disponibiliza Informações (%) 

Sim Não Não soube avaliar 

   

62,42 36,31 1,27 

98,44 1,21 0,35 

100,00 0,00 0,00 

96,91 3,09 0,00 

91,50 8,02 0,48 

764 67 4 

   

50,97 47,74 1,29 

97,66 2,34 0,00 

100,00 0,00 0,00 

92,19 7,81 0,00 

66,67 33,33 0,00 

78,31 21,20 0,48 

325 88 2 

s sobre Saneamento (Seis), 2011 

Figura 25, tanto a população residente nas sedes m

tem acesso às informações prioritariamente 

m muitos municípios, contudo, as empresas operadoras utilize

internet, o serviço de correspondência tradicional (correios) e o fax para fazer chegar aos usuários 

s informações pertinentes ao sistema, tal como previsto na legislação. Ressalta

as empresas utilizam uma série de combinações desses serviços, de acordo com as 

cificidades de cada município. 

– Sistema Estabelecido de atendimento ao consumidor, por sedes e distritos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Disponibilização de informações sobre o sistema de abastecimento de água aos usuários, por sedes e distritos, 

Absoluto 
Total 

  

100,00 157 

100,00 578 

100,00 3 

100,00 97 

100,00   

835 835 

  

100,00 155 

100,00 128 

100,00 1 

100,00 128 

100,00 3 

100,00   

 415 

anto a população residente nas sedes municipais quanto 

acesso às informações prioritariamente por meio de ligações 

as empresas operadoras utilizem a 

fax para fazer chegar aos usuários 

Ressalta-se que, na maioria 

as empresas utilizam uma série de combinações desses serviços, de acordo com as 

 
por sedes e distritos 

80,00 90,00 100,00

Distritos Sedes
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Para a avaliação da responsabilidade social e ambiental das operadoras dos serviços de 

água nos municípios, foi considerada ainda a existência de tarifa social ou outro subsídio, 

normalmente implementada quando se tem a pretensão de beneficiar a população de menor poder 

aquisitivo. Na prática, as empresas operadoras de serviços oferecem atendimento diferenciado a 

clientes com descontos nas tarifas de água, energia elétrica etc.  

Ao considerar apenas as 839 sedes municipais onde há cobrança – por taxa, tarifa ou 

alguma combinação de política tarifária – do serviço de abastecimento de água, a tarifa social foi 

declarada presente em 655 (aproximadamente 78%). Observe, na Figura 26, que em todas as 

regiões de planejamento é relativamente elevado o número de municípios onde há tarifa social ou 

subsídio implementado. Em todos os 34 municípios da RMBH, por exemplo, a tarifa social foi 

declarada existente pelas empresas operadoras de serviços.  

 
Figura 26: Minas Gerais – Existência, no Sistema de Abastecimento de Água, de Tarifa Social ou outro Subsídio, segundo as sedes municipais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

É também notória a existência de tarifa social/subsídios no setor de abastecimento de água 

em vários distritos. No Alto Paranaíba, Centro-Oeste e Noroeste, por exemplo, ela foi 

implementada pelas empresas operadoras em 100% dos distritos (Figura 27). 
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Figura 27: Minas Gerais - Existência, no Sistema de Abastecimento de Água, de Tarifa Social ou outro Subsídio, segundo os distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

Associando-se essa variável e a constituição jurídica da empresa operadora de serviços, 

percebe-se que, se as empresas de naturezas jurídicas diversas implementam tarifas sociais, sua 

inexistência é mais recorrente em municípios e distritos onde os serviços de abastecimento de água 

são executados pela administração direta do poder público ou  autarquias municipais (Figura 28). 

Isso pode estar relacionado ao fato de que o abastecimento gratuito é normalmente verificado 

quando o serviço é prestado pela administração direta do poder público. 

 
Figura 28: Minas Gerais – Constituição jurídica da empresa operadora de abastecimento de água nas sedes municipais e nos distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No questionário do Seis, não há uma questão que contemple o valor cobrado pelas 

empresas operadoras pela prestação de serviços de abastecimento de água. Essa limitação 
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inviabiliza qualquer discussão sobre equidade e justiça social no setor, a partir da política tributária 

adotada pela empresa. 

Outro aspecto considerado imprescindível para a análise da responsabilidade social e 

ambiental das empresas operadoras dos serviços de água diz respeito à implementação de 

programas para a preservação do meio ambiente.  

A partir das disposições da Lei Federal nº 11.445/2007, foi fundada, através da Lei 

Estadual 18.309/2009, a Arsae-MG. Conforme a referida lei estadual, estão subordinados à 

regulação da agência os municípios mineiros cujos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário são prestados pela Copasa ou pela Copanor. 

Nos casos em que os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

realizados por órgão da própria municipalidade, seja órgão autônomo (SAAE), ou departamento da 

prefeitura (Demae), o município poderá delegar a regulação e fiscalização dos serviços à Arsae-

MG, conforme disposição contida tanto na Lei Estadual 18.309/2009 (art.5º, §1º) quanto na Lei 

Federal 11.445/2007 (art.23, §1º). O instrumento próprio para essa delegação é um convênio a ser 

firmado entre o município e a Arsae-MG, cujos termos e cujas condições são fornecidos pela 

agência. 

Os principais objetivos da agência reguladora são: 

• regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário dos municípios atendidos pela Copasa-MG 

e pela Copanor e de outros municípios do estado de Minas Gerais ou 

consórcios públicos que expressamente concederem autorização à Arsae-MG 

para a realização dessas atividades;  

• editar normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo o regime 

tarifário, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário em Minas Gerais;  

• fiscalizar o cumprimento pelas concessionárias, pelos usuários e pelo poder 

concedente das normas traçadas para a prestação dos serviços, zelando pela 

observância dos direitos, deveres e obrigações;  

• orientar os consumidores, prestadores do serviço e poder concedente sobre a 

aplicação das normas (Arsae-MG, 2010).  
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A Arsae-MG integra a estrutura institucional do Estado de Minas Gerais, organizada sob a 

forma de autarquia especial, regime que confere à entidade autonomia de decisão e de gestão 

administrativa, financeira, técnica e patrimonial. Ela está vinculada ao sistema da Sedru, seguindo o 

modelo e os parâmetros das agências reguladoras de nível federal, entre os quais o “regime jurídico 

de autarquia especial”, um importante instrumento do Estado regulador (Arsae-MG, 2010). 

Apesar dos marcos legais que regem os serviços de saneamento básico, ainda existem 

divergências sobre esses serviços de interesse local, o que proporciona certa complexidade na 

definição de competência dos diversos níveis de poder sobre os serviços de saneamento (GALVÃO 

JÚNIOR et al., 2009). 

Além da Copasa e da Copanor, que se submetem à regulação da Arsae, as operadoras, têm 

por obrigação, porém, implantar programas sociais de preservação ambiental no município onde 

operam, como estabelece o art. 126 da Resolução Normativa no 3, de 7 de outubro de 2010. 

Art. 126. O prestador de serviços deverá desenvolver, em caráter permanente, 
campanhas educativas com vistas a informar ao usuário sobre os cuidados especiais 
para evitar o desperdício de água tratada e o uso adequado das instalações 
sanitárias. 

É preciso ressaltar ainda que a Arsae foi instituída em 2009, suas resoluções são 

concomitantes ao período de referência da pesquisa. No entanto, algumas determinações já estavam 

valendo para o período citado. Outro destaque diz respeito aos municípios sob sua regulação. Além 

dos municípios em que a Copasa e a Copanor atuam, somente Passos e Itabira estabeleceram 

vínculo com a agência reguladora. Ao se considerar, porém, que as duas operadoras em questão 

atuam em 595 dos 853 municípios mineiros, o papel da Arsae se torna bastante relevante. 

Nesse sentido, perguntou-se sobre: (a) a existência de programas de educação ambiental 

em escolas, comunidades e/ou em associações de moradores; (b) ações voltadas para a recuperação 

de nascentes e/ou matas ciliares; (c) ações voltadas para a captação e aproveitamento de águas de 

chuva em comunidades; (d) outro tipo de programa implementado pela empresa, que não se inclui 

dentre aqueles anteriormente listados. Para essa questão foram admitidas múltiplas respostas, uma 

vez que uma única empresa pode implementar, simultaneamente, mais de um programa social de 

preservação do meio ambiente.  

Em 23,5% das sedes municipais (182) e em 21,4% dos distritos (137) dotados de sistema 

de abastecimento de água, as empresas operadoras de serviços declararam não possuir, no período 

de referência, qualquer programa social com a finalidade de preservação ambiental. Como não foi 
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incluída a opção ‘a empresa não possui programas de recuperação ambiental’, es

derivou-se das respostas dadas às demais opções.

Nesse sentido, considerou

ambiente a empresa que declarou, simultaneamente, não possuir programas de educação ambiental 

nem realizar ações voltadas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares e para a captação e 

aproveitamento das águas das chuvas, assim como quaisquer outras ações para a proteção 

ambiental. 

Considerando-se apenas 

programas sociais para a recuperação ambiental, 

programas de educação ambiental 

– seguida por ações efetivas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares 

Nos distritos, as duas modalidades também s

operadoras para a preservação do meio ambiente

recuperação das nascentes superam aquelas voltadas para a educação ambiental.

Figura 29: Minas Gerais – Programas sociais para a preservação do meio ambiente
abastecimento de água

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneam

Tanto nas sedes quanto nos d

águas de chuva são irrisórias. É interessante ressaltar, ainda, que em muitos municípios as empresas 

operadoras adotam, simultaneamente, mais de um

frequentes envolvem as mesmas ações já mencionadas.

Educação ambiental

Recuperação de nascentes e/ou mata ciliares

Captação e aproveitamento de águas de chuva em 

comunidades
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incluída a opção ‘a empresa não possui programas de recuperação ambiental’, es

se das respostas dadas às demais opções. 

Nesse sentido, considerou-se que não possui programas sociais para a preservação do meio 

ambiente a empresa que declarou, simultaneamente, não possuir programas de educação ambiental 

nem realizar ações voltadas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares e para a captação e 

aproveitamento das águas das chuvas, assim como quaisquer outras ações para a proteção 

se apenas as sedes municipais e os distritos onde são desenvolvidos 

programas sociais para a recuperação ambiental, observa-se nas primeiras 

programas de educação ambiental – declarados pelas empresas operadoras de serviços em 577 

seguida por ações efetivas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares 

istritos, as duas modalidades também se destacam como ações prioritárias das empresas 

operadoras para a preservação do meio ambiente. Nesse caso, entretanto, 

recuperação das nascentes superam aquelas voltadas para a educação ambiental.

Programas sociais para a preservação do meio ambiente implementados pelas empresas operadoras do sistema de 
abastecimento de água, por sedes e distritos, segundo a região de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Tanto nas sedes quanto nos distritos ações voltadas para a captação e aproveitamento das

águas de chuva são irrisórias. É interessante ressaltar, ainda, que em muitos municípios as empresas 

simultaneamente, mais de um desses programas. A

entes envolvem as mesmas ações já mencionadas. 
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Educação ambiental

Recuperação de nascentes e/ou mata ciliares

Captação e aproveitamento de águas de chuva em 

Outros

incluída a opção ‘a empresa não possui programas de recuperação ambiental’, essa categoria 

programas sociais para a preservação do meio 

ambiente a empresa que declarou, simultaneamente, não possuir programas de educação ambiental 

nem realizar ações voltadas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares e para a captação e 

aproveitamento das águas das chuvas, assim como quaisquer outras ações para a proteção 

onde são desenvolvidos 

primeiras a predominância dos 

declarados pelas empresas operadoras de serviços em 577 sedes 

seguida por ações efetivas para a recuperação de nascentes e/ou matas ciliares – em 381 sedes. 

e destacam como ações prioritárias das empresas 

entretanto, as ações para a 

recuperação das nascentes superam aquelas voltadas para a educação ambiental. 

 
implementados pelas empresas operadoras do sistema de 
a região de planejamento 

a a captação e aproveitamento das 

águas de chuva são irrisórias. É interessante ressaltar, ainda, que em muitos municípios as empresas 

As combinações mais 
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Em relação às características do sistema de captação de água, temos, em Minas Gerais e no 

Brasil, recursos hídricos abundantes, mas desigualmente distribuídos no território estadual. Na 

maioria das sedes municipais em todas as regiões de planejamento – mesmo no Vale do 

Jequitinhonha-Mucuri e Norte, onde o período de estiagem dura, em média, oito meses – a água 

para abastecimento público é captada, principalmente, em fontes superficiais – em mananciais como 

rios, córregos, ribeirões, lagos, lagoas, açudes e represas (Tabela 10). Em todas as regiões mais de 

50% das águas para abastecimento público provêm dessas fontes. Ressalta-se, entretanto, que a 

captação de águas subterrâneas – em poços profundos e rasos – é também expressiva, 

principalmente nas regiões Norte, Central, Triângulo e Centro-Oeste respectivamente.  

Nos distritos pertencentes aos municípios do Alto Paranaíba, Rio Doce e Sul de Minas, a 

principal fonte de captação de água para abastecimento público é superficial. Naqueles pertencentes 

aos municípios das regiões Centro-Oeste, Mata, Norte, Triângulo e RMBH (à exceção dos 

pertencentes a municípios do sistema integrado), todavia, a água é captada em poços, 

principalmente nos profundos. 

Segundo Ipea (2010, p.131): 

[...] a água de poços e fontes vem sendo utilizada intensamente para diversos fins, 
tais como abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer, desempenhando 
importante papel no desenvolvimento socioeconômico do País e permitindo o 
atendimento de comunidades pobres ou distantes das redes de abastecimento 
público. 
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Tabela 10: Minas Gerais – Principais fontes de captação de água para abastecimento público, por sedes e distritos, segundo as regiões de 
planejamento - (%) 

Especificação Superficial Poço raso Poço profundo Mista Total Absoluto 

Sede       

Alto Paranaíba 76,67 3,33 16,67 3,33 100,00 30 

Central 52,03 1,63 34,96 11,38 100,00 123 

Centro Oeste de Minas 63,64 0,00 32,73 3,64 100,00 55 

Jequitinhonha/Mucuri 93,33 0,00 5,00 1,67 100,00 60 

Mata 72,79 1,47 17,65 8,09 100,00 136 

Noroeste 84,21 0,00 15,79 0,00 100,00 19 

Norte 57,47 0,00 40,23 2,30 100,00 87 

Rio Doce 80,20 0,99 16,83 1,98 100,00 101 

Sul de Minas 87,50 1,32 7,89 3,29 100,00 152 

Triângulo 62,86 2,86 34,29 0,00 100,00 35 

RMBH 62,50 0,00 28,13 9,38 100,00 32 

Sedes Municipais 72,17 1,08 21,81 4,94 100,00   

Sedes Municipais (absoluto) 599 9 181 41  830 

Distrito       

Alto Paranaíba 66,67 5,56 27,78 0,00 100,00 18 

Central 47,92 6,25 41,67 4,17 100,00 96 

Centro Oeste de Minas 14,29 7,14 78,57 0,00 100,00 14 

Jequitinhonha/Mucuri 50,00 5,00 40,00 5,00 100,00 20 

Mata 35,00 8,75 53,75 2,50 100,00 80 

Noroeste 33,33 0,00 66,67 0,00 100,00 9 

Norte 31,91 6,38 55,32 6,38 100,00 47 

Rio Doce 58,70 8,70 30,43 2,17 100,00 46 

Sul de Minas 53,33 3,33 43,33 0,00 100,00 30 

Triângulo 5,88 17,65 76,47 0,00 100,00 17 

RMBH 33,33 0,00 66,67 0,00 100,00 12 

Distritos 42,16 6,94 48,07 2,83 100,00  

Distritos (absoluto) 164 27 187 11  389 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em poucas sedes municipais e em poucos distritos de Minas Gerais há captação mista 

(superficial e subterrânea). Apenas quatro distritos, apesar de declararem a existência de um sistema 

de abastecimento de água, informaram ao Seis não possuir captação própria. É preciso, portanto, 

importar água. Todavia, deve-se ressaltar que o fato de haver captação em um município – sede 

e/ou distrito – não elimina necessariamente a necessidade de importação do recurso, de outro 

sistema de abastecimento. Pode haver casos em que o volume de captação permitido por unidade de 

tempo não seja suficiente para o abastecimento da população total. 

Como se mencionou anteriormente, seguindo os preceitos da descentralização das políticas 

públicas da Constituição Federal de 1988, o planejamento, a execução e fiscalização dos serviços de 

abastecimento de água recaem sobre o município. A execução pode se dar diretamente pelo poder 

público municipal, que também pode concedê-la a outras instituições. Independentemente da 

constituição jurídica do órgão executor – administração direta do poder público, empresa com 
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participação majoritária do poder público, empresa privada, autarquia etc. – qualquer instituição que 

capte ou tenha a pretensão de captar águas superficiais ou subterrâneas para quaisquer finalidades – 

abastecimento doméstico e/ou industrial, irrigação, lançamento de efluentes etc. – deve solicitar do 

respectivo poder público a outorga.  

Segundo a Lei Federal 9433/1997 e a Lei Estadual 13.199/1999, “o regime de outorga de 

direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar os controles quantitativos e 

qualitativos dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água”.  

Seguindo a Lei Federal 9.433/1997, a Lei Estadual 13.199/1999 sujeita à outorga pelo 

poder público, independentemente da natureza pública ou privada dos usuários, os seguintes direitos 

de uso dos recursos hídricos: 

I. as acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água existente 
em um corpo de água para consumo final, até para abastecimento público, 
ou insumo de processo produtivo; 

II.  a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
de processo produtivo;  

III.  o lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 
disposição final; 

IV.  o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e  

V. outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água. 

Segundo a legislação federal, independem de outorga apenas as captações de água para 

abastecimento de pequenos núcleos populacionais rurais e derivações, captações, acumulações e 

lançamentos em volumes considerados insignificantes. 

A outorga é concedida pela autoridade proprietária do recurso hídrico. Cabe aos 

respectivos poderes públicos a responsabilidade sobre a regulamentação do seu uso. Em Minas 

Gerais, em 2009, a gestão dos recursos hídricos era de responsabilidade do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (Igam) e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, formado por representantes 

do setor produtivo, da sociedade civil organizada, do setor público e de universidades. A outorga 

para captação de águas estaduais era, então, concedida pelo Igam e seguia a Lei Estadual 

13.199/1999. Por sua vez, ela seguia os preceitos da Lei Federal 9.433/199717. A Deliberação 

                                                 
17 Na atual administração, os processos para solicitação de outorga de uso de recursos hídricos podem ser protocolados 
na Supram. É importante ressaltar, porém, que a concessão da outorga permanece sob responsabilidade do Igam.  
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Normativa CERH-MG nº9, de 16 de junho de 2004, definiu como usos insignificantes, que 

independem de outorga: 

I. as captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 
1litro/segundo; 

II.  as acumulações superficiais com volume máximo de 5.000m3; e 

III.  as captações subterrâneas, tais como poços manuais, surgências e cisternas, 
com volume menor ou igual a 10m3/dia.  

Em Minas Gerais, em aproximadamente 20% das sedes municipais e 62% dos distritos que 

declararam possuir rede de abastecimento de água com sistema próprio de captação, as empresas 

operadoras não possuíam outorga. Contudo, os percentuais variam notavelmente entre as regiões de 

planejamento (Tabela 11).  

Como se trata de abastecimento público é pouco provável que algum sistema se enquadre 

na classificação de captação insignificante. Tendo em vista o alto índice de sistemas sem outorga 

que não se encaixam em tal classificação, deve-se enfatizar que, segundo a Lei Estadual 

13.199/1999, o uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos sem outorga constitui infração e 

está sujeita a penalidades previstas na lei. 

Além de a irregularidade ser mais elevada entre os distritos, comparativamente às sedes 

municipais, com exceção das regiões Noroeste, Norte, Triângulo e RMBH (exceto aqueles 

pertencentes a municípios que fazem parte do sistema integrado), nas demais regiões de 

planejamento a maioria das captações são irregulares.  
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Tabela 11: Minas Gerais – Existência de outorga para captação de água, por sedes e distritos, segundo as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Sim Não Total Absoluto 

Sede     
Alto Paranaíba 83,33 16,67 100,00 30 
Central 73,98 26,02 100,00 123 
Centro Oeste de Minas 83,33 16,67 100,00 54 
Jequitinhonha/Mucuri 78,57 21,43 100,00 56 
Mata 77,78 22,22 100,00 135 
Noroeste 84,21 15,79 100,00 19 
Norte 81,48 18,52 100,00 81 
Rio Doce 79,80 20,20 100,00 99 
Sul de Minas 79,47 20,53 100,00 151 
Triângulo 97,14 2,86 100,00 35 

RMBH 93,75 6,25 100,00 32 
Sedes Municipais 80,37 19,63 100,00 -  
Total (absoluto) 655 160 -  815 
Distrito      

Alto Paranaíba 70,59 29,41 100,00 17 
Central 23,40 76,60 100,00 94 
Centro Oeste de Minas 35,71 64,29 100,00 14 
Jequitinhonha/Mucuri 40,00 60,00 100,00 20 
Mata 25,68 74,32 100,00 74 
Noroeste 77,78 22,22 100,00 9 
Norte 57,14 42,86 100,00 42 
Rio Doce 29,17 70,83 100,00 48 
Sul de Minas 38,71 61,29 100,00 31 
Triângulo 82,35 17,65 100,00 17 

RMBH 80,00 20,00 100,00 10 
Distritos 38,56 61,44 100,00  - 
Total (absoluto) 145 231 -  376 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em 17 sedes municipais e em 33 distritos onde há sistema de abastecimento com captação 

própria, os responsáveis pelo preenchimento do questionário – normalmente o responsável pela 

execução dos serviços – não souberam responder ao recenseador sobre se a empresa possuía ou não 

autorização legal para realizar a captação de água para o abastecimento público. 

Ainda em relação à outorga, outro dado importante é o que relaciona a constituição jurídica 

da empresa operadora do sistema de abastecimento de água à autorização pelo uso da água. Dentre 

as operadoras, as empresas privadas e as com participação majoritária do poder público foram as 

que apresentaram os melhores resultados: em 100% e 93% dos sistemas operados, respectivamente, 

a captação da água era outorgada pelo órgão responsável. Já para os municípios cujo sistema era 

operado pela administração direta do poder público ou por autarquia esse percentual cai para 34% e 

67% respectivamente. 

Outra medida importante e estabelecida em lei é a adoção de medidas para proteger e 

recuperar as condições ambientais das fontes de captação de água para abastecimento, para garantir 

a qualidade e a quantidade suficiente ao abastecimento e consumo das gerações atuais e futuras. 

Esse posicionamento está explícito na Lei Estadual 13.199/1999. Segundo BRASIL (2004:), a 

“atenção ao manancial é a primeira e fundamental garantia da quantidade e qualidade da água” para 

abastecimento público. Conforme a mesma publicação é prudente, para a obtenção de água em 
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quantidade suficiente e de qualidade razoável,

captação devidamente cercada, limpa e, se possível, gramada e arborizada

Tendo em vista a importância atribuída ao tema, o 

nos distritos sobre a principal ação adotada para a proteção das áreas de captação. 

Considerando-se que apenas os municípios 

fazem captação e souberam informar a sua fonte, verificou

(78,76%) distritos, as empresas cercam

forma de proteção de seus mananciais. Observa

mais adotada pelas empresas das 

planejamento. A segunda medida mais utilizada é a preservação da vegetação

sedes (34,23%) e em 85 distritos (

– são muito pouco utilizadas. É interessante observar, ainda, que como a adoção d

exclui a possibilidade de implementação de outra, em muitos municípios 

implementação simultânea de mais de uma medida de proteção das fontes de captação.

Figura 30: Minas Gerais – Principal medida utilizada pelas empresas operadoras de serviços de abastecimento de água, nas 
para a proteção das fontes de captação, em % de municípios, segundo a

Fonte: Sistema Estadual de Info

 

0 10

Alto Paranaíba

Central

Centro Oeste

Jequit./Mucuri

Mata

Noroeste

Norte

Rio Doce

Sul de Minas

Triângulo

RMBH

Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

55 

de qualidade razoável, que a empresa operadora mantenha a área de 

captação devidamente cercada, limpa e, se possível, gramada e arborizada. 

Tendo em vista a importância atribuída ao tema, o Seis inquiriu as empresas 

istritos sobre a principal ação adotada para a proteção das áreas de captação. 

apenas os municípios dotados de sistema de abastecimento de água 

fazem captação e souberam informar a sua fonte, verificou-se que em 636 

as empresas cercam as áreas no entorno do ponto de captação como principal 

ção de seus mananciais. Observa-se, nas Figura 30 e Figura 31, que essa medida foi a 

mais adotada pelas empresas das sedes municipais e dos distritos em todas as regiões de 

segunda medida mais utilizada é a preservação da vegetação

istritos (22,85%). As demais medidas – proibição de despejos e vigilância 

s. É interessante observar, ainda, que como a adoção d

exclui a possibilidade de implementação de outra, em muitos municípios 

implementação simultânea de mais de uma medida de proteção das fontes de captação.

Principal medida utilizada pelas empresas operadoras de serviços de abastecimento de água, nas 
para a proteção das fontes de captação, em % de municípios, segundo as regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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inquiriu as empresas nas sedes e 

istritos sobre a principal ação adotada para a proteção das áreas de captação.  

sistema de abastecimento de água 

se que em 636 sedes (77,47%) e 293 

as áreas no entorno do ponto de captação como principal 

, que essa medida foi a 

istritos em todas as regiões de 
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Figura 31: Minas Gerais – Principal medida utilizada pelas empresas operadoras de serviços de abastecimento de água, nos 
proteção das fontes de captação, 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Principal medida utilizada pelas empresas operadoras de serviços de abastecimento de água, nos 
proteção das fontes de captação, em % de municípios, segundo as regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Na prática, a Portaria MS 518/04 estabelece que: 

Toda água fornecida coletivamente deve ser submetida a processo de desinfecção, 
concebido e operado de modo a garantir o atendimento ao padrão microbiológico 
(art. 22); 

Toda água para consumo humano, suprida por manancial superficial e distribuída 
por meio de canalização, deve incluir tratamento por filtração (art. 23). 

É interessante observar, ainda, que: 

o tratamento da água em si não garante a manutenção da condição de potabilidade, 
haja vista que sua qualidade pode se deteriorar entre o tratamento, reservação, 
distribuição e consumo. Cabe também destacar que várias substâncias, como 
metais pesados e agrotóxicos, não são efetivamente removidas em processos 
convencionais de tratamento, bem como alguns organismos patogênicos de difícil 
remoção e detecção em águas tratadas – como os protozoários. (BRASIL, 2007, 
p.16). 

De acordo com a pesquisa do Seis, em 53 sedes (6,39%) não há ETA e, portanto, a água é 

distribuída sem qualquer tratamento. Praticamente 50% dessas unidades se localizam em apenas 

três regiões de planejamento: Sul, Mata e Central respectivamente. É importante ressaltar que 

distribuir água sem tratamento para consumo humano é uma prática que infringe diversas leis, 

especialmente a Portaria No 518/04 do Ministério da Saúde. 

Em sete sedes municipais (0,84%) os responsáveis pelos serviços não souberam identificar 

o tratamento da água antes de distribuída e em outras dez sedes (1,20%), não responderam a 

questão. Dentre as 769 sedes municipais onde as empresas declararam realizar tratamento, em todas 

as regiões de planejamento houve o predomínio do convencional, realizado em 602 (72,62%). A 

simples desinfecção é feita em 157 (18,94%), o tratamento não convencional, em dez municípios 

(Figura 32).  
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Figura 32: Minas Gerais – Tipo de tratamento da água

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Tipo de tratamento da água nas sedes municipais, segundo as regiões

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Entre o tratamento e o consumo, a interposição de reservatórios de água tratada foi 

detectada em 776 sistemas que abastecem a população nas respectivas sedes municipais (93,04%). 
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Entre o tratamento e o consumo, a interposição de reservatórios de água tratada foi 

detectada em 776 sistemas que abastecem a população nas respectivas sedes municipais (93,04%). 
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Doce; Baependi, Lambari, Poços de Caldas, São José do Alegre e Senador Amaral, no Sul de 

Minas; e Juatuba e São José da Lapa, na RMBH.

Nos distritos, a realidade é distinta. A água consumida pela população em 144 

declararam possuir sistemas de abastecimento de água, não recebe tratamento

população tem acesso à água tratada, 

(Figura 33). Esse tipo de tratamento só não é predominante 

Jequitinhonha-Mucuri e no Sul de Minas, onde são adotados, preferencialme

convencionais. 

Também nesse caso é 

decantadores (78 em 256). Em 146 dos que 

é tratada.  

Figura 33: Minas Gerais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Assim como os sistemas de abastecimento das 

suprir a demanda de suas respectivas populações. Somente 

município de Palma, declarou exportar água para o 

município. Outros 50% possuem reservatórios para água tratada e, curiosamente, em 23 distritos os 

operadores de serviços de abastecimentos de água não souberam avaliar essa questão.
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Doce; Baependi, Lambari, Poços de Caldas, São José do Alegre e Senador Amaral, no Sul de 

Minas; e Juatuba e São José da Lapa, na RMBH. 

istritos, a realidade é distinta. A água consumida pela população em 144 

declararam possuir sistemas de abastecimento de água, não recebe tratamento

ua tratada, a maioria (56,25%) está limitada à simples desinfecção 

sse tipo de tratamento só não é predominante nos distritos d

Mucuri e no Sul de Minas, onde são adotados, preferencialme

Também nesse caso é relativamente alto o número de sistemas de abastecimento sem 

Em 146 dos que os possuem, a água utilizada para lavagem 

: Minas Gerais – Tipo de tratamento de água nos distritos, por regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Assim como os sistemas de abastecimento das sedes, os dos distritos produzem água para 

de suas respectivas populações. Somente o distrito de Itapiruçu, pertencente ao 

município de Palma, declarou exportar água para o distrito de Cisneiros, pertencente ao mesmo 

s 50% possuem reservatórios para água tratada e, curiosamente, em 23 distritos os 

abastecimentos de água não souberam avaliar essa questão.
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Outra questão importante no sistema de abastecimento de água é a informação sobre o 

número de pessoas que têm acesso a este. A ONU definiu a garantia da sustentabilidade ambiental 

como sétimo objetivo de desenvolvimento do milênio. Para alcançar esse objetivo, foram 

estabelecidas “metas relativas à qualidade ambiental dos meios físico, biótico e assentamentos 

humanos” (Ipea, 2010, p.122). Entre os indicadores para avaliar a meta relativa aos assentamentos 

humanos, encontra-se o acesso da população à água potável e a um sistema de esgotamento 

sanitário adequado. Segundo o Ipea: “O acesso a serviços adequados de água e esgoto é um 

importante determinante das condições de vida da população e da salubridade do meio ambiente” 

(2010, p.137). A ONU estipulou como meta reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 

população sem acesso permanente e sustentável à água potável e ao esgotamento sanitário. 

O acesso da população ao sistema de abastecimento de água é indicado pelo grau de 

cobertura, calculado pela fórmula: 

100_ ×=
T

at

Q

Q
CoberturaGrau  

Qat = população atendida pelo sistema de abastecimento 

QT = população total residente 

O questionário de abastecimento de água do Seis possui três questões que permitem avaliar 

o grau de cobertura dos sistemas de abastecimento. Duas o fazem indiretamente – número de 

economias atendidas pelo sistema, número de pessoas abastecidas – e uma, diretamente – 

porcentagem de cobertura da rede. Neste relatório o grau de cobertura foi estimado a partir da 

variável ‘número de economias atendidas’.  

As informações sobre o número de pessoas abastecidas foram descartadas porque, para 

alguns municípios, esse número, informado pela operadora de serviço, superou a população 

residente. No caso da informação sobre o percentual de cobertura da rede (cobertura declarada pela 

operadora), percebeu-se, para alguns municípios, que tal percentual era maior que 100%, o que nos 

levou a inferir que essa variável está superestimada, o que impossibilita a sua utilização. 

A informação sobre o número de economias atendidas pelo sistema, definida como toda 

unidade tributável, conforme registro no serviço de abastecimento de água, foi, portanto, 

considerada mais confiável. Essa informação inclui tanto os domicílios – particulares permanentes, 

particulares improvisados e coletivos – quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais e 

outros. 
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Sendo assim, para a estimativa do grau de cobertura, subtraíram-se do número total de 

economias atendidas pelo sistema, em cada município, os estabelecimentos formais nele 

cadastrados, em 2009, obtidos na Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho 

(Rais-MTE). Dessa maneira, foi possível estimar o número de economias domiciliares atendidas.  

EEcEc Tatdom −=,  

onde: 

Ecdom,at = economias domiciliares atendidas pelo sistema 

EcT = total de economias declaradas pelas operadoras 

E = número de estabelecimentos formais no município 

No caso dos municípios onde as operadoras do serviço declararam de forma discriminada o 

número de economias – residenciais, industriais, comerciais etc. – foi utilizada a informação da 

própria empresa. 

Como se trata de uma técnica indireta de estimação foi necessário a utilização de um fator 

de expansão para estimar a população abastecida pelo sistema a partir da informação referente ao 

número de economias domiciliares atendidas. 

O fator de expansão foi calculado pela fórmula: 

j

j

Dom

Hab
Fator =  

onde: 

Fator = fator de expansão 

Hab = população residente no município no ano j 

Dom = número de domicílios existentes no município no ano j 

Na estimativa do fator de expansão utilizaram-se informações sobre número de habitantes 

e domicílios provenientes de Censo Demográfico, e não projeções, para minimizar possíveis erros 

na estimativa do fator e, portanto, na estimativa do próprio grau de cobertura. Como o período de 

referência da pesquisa é 2008-2009, optou-se, então, por utilizar os dados preliminares do Censo 

Demográfico de 2010. 
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Diferentemente da relação habitante/domicílio divulgada pelo IBGE, que em seu 

denominador considera apenas os domicílios particulares permanentes, considerou-se no 

denominador o número total de domicílios – particulares permanentes, particulares improvisados e 

coletivos – para, dessa maneira, reduzir possíveis erros de sobreenumeração na estimativa da 

população atendida. Como a informação fornecida pelas empresas inclui todas as economias 

domiciliares, ao utilizarmos a relação habitante/domicílio, calculada a partir dos domicílios 

particulares permanentes, haveria uma sobreenumeração da população atendida, o que levaria a um 

erro de sobre-estimação do grau de cobertura do serviço de abastecimento de água em cada 

município e, consequentemente, no estado.  

A população abastecida pelo sistema resultou do produto entre as economias domiciliares 

atendidas e o fator de expansão, partindo-se do pressuposto de que o número médio de habitantes 

por domicílio teria se mantido constante em todos os municípios de Minas Gerais entre 2009 e 

2010.  

FatorEcPop atdomatest ×= ,,  

sendo: 

Popest,at = população estimada atendida pelo sistema 

Fator = fator de expansão 

Ecdom,at = economias domiciliares atendidas pelo sistema 

Como se mencionou anteriormente, o banco de dados de água para as sedes municipais 

contém 857 linhas, apesar de o estado possuir 853 municípios. Isso ocorreu porque em alguns 

municípios havia mais de uma operadora de serviços. Para os que apresentam linha duplicada no 

banco de dados, as informações referentes ao número de economias atendidas foram somadas, já 

que se pretende identificar quantos indivíduos, em cada município, têm acesso ao serviço de 

abastecimento e não o alcance de cada operadora do serviço. 

Dezenove municípios – Aiuruoca, Alagoa, Brás Pires, Caraí, Chapada do Norte, Coronel 

Pacheco, Datas, Ewbank da Câmara, Ipanema, Itanhandu, Itaúna, Jaguaraçu, Ladainha, Lambari, 

Lamim, Prudente de Morais, Santa Helena de Minas, Santana de Pirapama e Santana do Garambéu 

– apesar de declararem a existência do serviço, não informaram o número de economias atendidas 

nas respectivas sedes municipais. O problema estaria, então, em estimar quantos habitantes dessas 

sedes tinham acesso ao serviço de abastecimento em 2009.  
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As informações foram classificadas segundo as regiões de planejamento e, para cada uma, 

estimou-se o número médio de pessoas atendidas por economia abastecida através da fórmula: 

∑
∑=

2009

2009

Ec

POP
Fs  

onde:  

Fs = fator para estimação do número de economias atendidas nas sedes municipais, para as 

quais se desconhecia a informação. Indica o número médio de economias atendidas, 

em cada região de planejamento, para o conjunto de sedes municipais para as quais se 

conhecia a população residente e o número de economias atendidas, em 2009. 

Estimou-se um fator para cada região de planejamento. 

POP2009 = população total residente nas sedes municipais, em 2009, para as quais o Seis 

dispunha da informação referente ao número de economias atendidas. 

Ec2009 = número total de economias abastecidas, em 2009, nas sedes municipais cuja 

informação era conhecida. 

Com o uso desse fator (Fs), estimou-se o número médio de economias atendidas para as 

sedes municipais sem informações a partir da fórmula: 

s
estat F

POP
E 2009

2009,, =  

sendo: 

Eat,est,2009 = número estimado de economias atendidas em cada sede municipal 

POP2009 = população residente na sede municipal 

Fs = fator de estimação do número de economias atendidas nas sedes municipais, de acordo 

com a região de planejamento. 

Para essa estimativa, partiu-se do pressuposto de que, naquelas municipalidades para as 

quais não se dispunha de informação, o serviço de abastecimento de água seguia o comportamento 

médio regional. Esse pressuposto se justifica, uma vez que o agrupamento dos municípios em 

regiões de planejamento obedece a critérios sociais, econômicos e demográficos, e, de modo geral, 

municípios com características semelhantes e espacialmente próximos se encontram no mesmo 

grupo. 
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A mesma metodologia foi utilizada para a estimativa do número de economias atendidas 

nos distritos – um total de 170 – para os quais não se dispunha da informação. Apesar do número 

elevado de distritos, a população neles residente – 776.580 habitantes – correspondia a 

aproximadamente 4% da população total estadual e não gerou erros significativos nas estimativas. 

O total de economias atendidas pelo sistema de abastecimento de água em cada município 

é dado pela soma das economias atendidas nas sedes municipais e nos demais distritos. 

Mediante essas informações, de acordo com a equação 1, foram estimados os graus de 

cobertura dos serviços de abastecimento de água em cada município de Minas Gerais. No 

numerador considerou-se o número total de economias atendidas em cada município e, no 

denominador, a população total residente (em área urbanizada de vila ou cidade, área não 

urbanizada de vila ou cidade, área urbanizada isolada, área rural de extensão urbana, povoados 

rurais, núcleos rurais, outros aglomerados rurais e área rural exceto os aglomerados rurais). Isso foi 

necessário uma vez que, através das informações do Seis, não há como separar o número de 

ligações segundo as áreas rurais e urbanas. 

O grau de cobertura dos serviços de água em Minas Gerais foi estimado através de uma 

média ponderada dada pelo quociente entre o somatório da população atendida pela rede em cada 

município e a população total do estado. 

∑
∑=

mun

atest
MG POP

POP
GC ,  

onde: 

GCMG = grau de cobertura do serviço de abastecimento de água em Minas Gerais 

POPest,at = população estimada atendida pelo sistema 

POPmun= população residente em cada município do estado 

Segundo os resultados do Seis (2011), para Minas Gerais, em 2009, praticamente 80% da 

população tinham acesso aos serviços de abastecimento de água. É importante ressaltar que o grau 

de cobertura é uma medida de acesso à rede geral de abastecimento. Não significa, portanto, que os 

20% da população não atendida pelos sistemas municipais de abastecimento não tenham acesso à 

água, dada a possibilidade de adoção de medidas alternativas para suprir a demanda.  

Fazendo uso da mesma metodologia, com as adequações necessárias, foram estimados 

graus de cobertura dos serviços de abastecimento de água para as sedes municipais e distritos 
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separadamente. Ressalta-se que, como não há possibilidade de separar os estabelecimentos formais 

segundo a unidade espacial, partiu-se do pressuposto de que, em todos os municípios, eles se 

localizam nas sedes. A adoção desse pressuposto gera erros na estimativa, e esses serão tanto 

maiores quanto maior o número de estabelecimentos formais nos distritos. 

Para as sedes municipais, o grau de cobertura, em 2009, era de 83,2%; para os distritos, de 

64,4%. É importante salientar que o grau de cobertura da sede sofre erro por subestimativa, 

enquanto o dos distritos, por sobreestimativa. No entanto, mesmo ciente da existência desses erros, 

esses resultados são significativos. A população residente nas sedes municipais tem maior acesso 

aos sistemas de abastecimento de água, comparativamente àquela dos distritos. Essa diferença tende 

a ser maior do que a aqui apresentada, dados os erros já mencionados. 

No caso dos municípios da RMBH pertencentes ao sistema integrado da Copasa, dada a 

impossibilidade de separar o número de economias atendidas segundo a unidade espacial, 

considerou-se que o padrão de prestação dos serviços é idêntico para sedes e distritos. Esse é o caso 

dos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, 

Mateus Leme, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São 

Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. 

Para as sedes municipais, estimaram-se, ainda, graus de cobertura segundo o tamanho do 

município. Em Minas Gerais, há 691 municípios nos quais a população das sedes é menor que 20 

mil habitantes. A população residente nas sedes, nesse conjunto de municípios, é de 4.898.562, o 

que representa 29,09% da população residente em todas as sedes municipais do estado e 25,24% da 

população total estadual em 2009. Para esse conjunto de municípios, a cobertura média da rede 

geral de abastecimento de água é igual a 65%.  

Já nos municípios onde a população da sede é de 20 a 50 mil habitantes – 95 municípios, 

com um total de 2.809.235 habitantes – a cobertura média dos sistemas de abastecimento de água é 

de 81,6% naquele período.   

A cobertura média dos serviços de abastecimento de água aumenta significativamente para 

os municípios de grande porte: 90,8% para aqueles com população residente nas sedes entre 50 e 

100 mil habitantes e 94,13% para aqueles com mais de 100 mil habitantes. A população residente 

nas sedes municipais com população igual ou superior a 50 mil habitantes é de 9.132.573, 47% da 

população total do estado. 

Esses resultados permitem inferir que os maiores déficits no abastecimento de água estão 

nas sedes municipais dos municípios de pequeno porte (menos de 20 mil habitantes) e nos distritos. 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

66 

Na RMBH, região de maior concentração populacional do estado (24,87%), verifica-se o 

mais elevado grau de cobertura do serviço de abastecimento de água: 93,91% da população 

residente na RMBH tinha, em 2009, acesso aos serviços de abastecimento de água.  

Tabela 12: Minas Gerais - Grau de cobertura dos sistemas de abastecimento de água, segundo as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Grau de Cobertura Déficit (1)  

Alto Paranaíba 79,54 20,46 

Central 79,86 20,14 

Centro Oeste de Minas 83,29 16,71 

Jequitinhonha/Mucuri 61,42 38,58 

Mata 70,36 29,64 

Noroeste 66,24 33,76 

Norte 68,33 31,67 

Rio Doce 73,51 26,49 

Sul de Minas 76,69 23,31 

Triângulo 87,61 12,39 

RMBH 93,91 6,09 

Minas Gerais 79,97 20,03 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

(1) É importante lembrar que o cálculo do grau de cobertura e do déficit é feito com o total da população e considera aquelas pessoas e/ou domicílios 
que não estão ligados á rede de abastecimento de água e, portanto, não consideram soluções alternativas de acesso à água que, porventura, sejam 
adotadas pela população. 

É importante elucidar, entretanto, que, na RMBH, alguns municípios – Belo Horizonte, 

Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Pedro 

Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e 

Vespasiano – fazem parte do sistema integrado, sob a responsabilidade da Copasa. Para esse 

conjunto, o grau de cobertura do sistema de abastecimento foi de 95,5%. Em Belo Horizonte, 

capital estadual, 98,8% da população tinham, em 2009, água encanada em seu domicílio. Dentre os 

demais municípios, o grau de cobertura do sistema de abastecimento foi de 72,8%. Em toda a 

RMBH, 293.872 habitantes não tinham água encanada naquele período; 204.760 (69,67%) 

residentes em municípios pertencentes ao sistema integrado. 

Além de na RMBH, graus de cobertura elevados – superiores a 80% – foram verificados 

também no Triângulo e no Centro-Oeste de Minas. Ressalta-se que os residentes nessas regiões 

correspondiam a 13,25% da população total estadual em 2009. Nas demais regiões de planejamento 

do estado o déficit no abastecimento de água supera os 20 pontos percentuais. Os déficits foram 

estimados através da seguinte equação: 

CoberturaGDéficit _100−=  
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Segundo o Seis (2011), em 2009, 3.890.279 habitantes não tinham acesso ao sistema de 

abastecimento de água em Minas Gerais. 

O grau de cobertura dos sistemas de abastecimento de água municipais pode ser 

visualizado na Figura 34. 

 
Figura 34: Minas Gerais – Grau de cobertura do sistema de abastecimento de água, segundo os municípios (2009) 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em decorrência do aumento da escassez relativa da água – seja em função do aumento da 

demanda por água para abastecimento, em decorrência do crescimento populacional; seja em 

função do aumento da demanda para outros usos, como produção, por exemplo – torna-se cada vez 

mais latente a necessidade de se controlar as perdas e o desperdício; desenvolver tecnologias para 

proporcionar o reuso da água; desenvolver técnicas de coleta de águas da chuva; adotar 

procedimentos para reduzir o consumo, como a utilização de peças sanitárias mais econômicas, 

programas educacionais estimulando a racionalização do uso, instrumentos diferenciados de 

cobrança, dentre outros (NASCIMENTO & HELLER, 2005). No contexto do controle de perdas e 

desperdício, os sistemas de medição – macromedição e micromedição – são imprescindíveis. 

A macromedição diz respeito ao “conjunto de medições realizadas no sistema público de 

abastecimento de água desde a captação de água bruta até as extremidades de jusante da rede de 

distribuição” (ALVES et al, 2004), e ocorre no ponto de captação de água bruta; na ETA, nos 
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centros de reservação e distribuição e/ou nas estações elevatórias; nas derivações das 

adutoras/subadutoras e em áreas isoladas com e sem conjunto redutor de compressão.18 

A micromedição é definida como “a medição do consumo realizada no ponto de 

abastecimento de um determinado usuário, independente de sua categoria ou faixa de consumo” 

(ALVES et al, 2004). Segundo Nascimento e Heller (2005), seus efeitos diretos se fazem sentir 

principalmente sobre as perdas de faturamento, muitas vezes levando o usuário a racionalizar o uso 

da água. 

A situação ideal é que o sistema distribuidor tenha tanto a macro quanto a micromedição. 

Combinando as duas é possível medir a perda total de água, desde o ponto inicial da distribuição até 

o consumidor final. Esse poderia ser um indicador importante para medir a eficiência do sistema. 

Em 564 municípios (66,04%) de Minas Gerais as empresas operadoras realizam micro e 

macromedição. Ressalta-se que a última é, na maioria das vezes, realizada no ponto de distribuição 

e não na captação, como desejável. 

Tabela 13: Minas Gerais - Serviços de macro e micromedição de água, por região de planejamento – (%) 

Especificação 
Micromedição e 
Macromedição 

Apenas 
Micromedição 

Apenas 
Macromedição 

Não tem 
medição 

Não 
Soube 
avaliar 

Não 
respondeu 

Total 

Alto Paranaíba 54,84 22,58 0,00 12,90 3,23 6,45 100,00 

Central 61,42 6,30 2,36 24,41 2,36 3,15 100,00 

Centro-Oeste 71,43 16,07 1,79 8,93 0,00 1,79 100,00 

Jequitinhonha- Mucuri 70,31 6,25 6,25 7,81 0,00 9,38 100,00 

Mata 55,32 13,48 2,13 22,70 2,84 3,55 100,00 

Noroeste 68,42 15,79 0,00 10,53 0,00 5,26 100,00 

Norte 77,78 3,33 5,56 8,89 1,11 3,33 100,00 

Rio Doce 65,69 10,78 10,78 9,80 0,00 2,94 100,00 

Sul de Minas 64,52 7,10 5,81 20,65 0,65 1,29 100,00 

Triângulo 74,29 17,14 2,86 5,71 0,00 0,00 100,00 

RMBH 88,24 2,94 0,00 2,94 2,94 2,94 100,00 

Minas Gerais 66,04 9,60 4,33 15,46 1,29 3,28 100,00 

Minas Gerais (absoluto) 564 82 37 132 11 28 854 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em termos relativos, nas regiões da Mata e do Alto Paranaíba, respectivamente, há um 

maior número de municípios onde as empresas operadoras não realizam a macro e a micro 

medições simultaneamente. Deve-se salientar, no entanto, que no Alto Paranaíba há apenas 31 

municípios, enquanto a Mata mineira soma 141. Em 132 municípios a empresa operadora de 
                                                 
18 VETTORI, C. L. Diretrizes para a macromedição permanente na Sanasa-Campinas. Seleção de medidores e 
condições de instalação. Disponível em http://www.semasa.sp.gov.br/Documentos/Assemae/Trab_22.pdf. 
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serviços de abastecimento de água não realiza tipo algum de medição. Se somarmos a eles os 

municípios onde são feitas apenas a macromedição, estima-se que, em torno de 20% dos municípios 

mineiros, as operadoras estão trabalhando, com base nesse aspecto, em situação não ideal. 

É importante ressaltar que, embora alguns municípios não tenham macromedidor, tal 

situação não inviabiliza o controle de perdas de água, uma vez que é possível fazer uma estimativa, 

ainda que rudimentar, com base no volume de água bombeada para a estação de tratamento de água. 

Perguntamos se há mensuração ou estimativa das perdas na distribuição da água e, em um número 

relativamente alto de municípios de todas as regiões de planejamento, as operadoras afirmaram que 

sim, totalizando 664 (77,48%) municípios. Em 151 municípios as empresas não quantificam nem 

tampouco estimam perdas em seus sistemas de abastecimento (Tabela 14). 

Tabela 14: Minas Gerais – Municípios que quantificam ou estimam perdas na distribuição de água, segundo as regiões de planejamento - 
(%) 

Especificação 
Quantifica ou estima perdas na distribuição da água? 

Total 
Sim Não Não soube avaliar Não respondeu 

Alto Paranaíba 80,65 12,90 0,00 6,45 100,00 

Central 66,14 29,13 1,57 3,15 100,00 

Centro-Oeste 75,00 21,43 0,00 3,57 100,00 

Jequitinhonha/Mucuri 77,27 12,12 1,52 9,09 100,00 

Mata 72,54 19,72 2,82 4,93 100,00 

Noroeste 78,95 15,79 0,00 5,26 100,00 

Norte 83,33 12,22 1,11 3,33 100,00 

Rio Doce 78,43 18,63 0,00 2,94 100,00 

Sul de Minas 81,94 15,48 1,29 1,29 100,00 

Triângulo 88,57 11,43 0,00 0,00 100,00 

RMBH 91,18 2,94 0,00 5,88 100,00 

Minas Gerais 77,48 17,62 1,17 3,73 100,00 

Minas Gerais (absoluto) 664 151 10 32 857 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Cruzando essa informação com a anterior, referente à medição no sistema de 

abastecimento, é possível perceber que, dentre as 132 sedes municipais para as quais as operadoras 

afirmaram não haver micro nem macromedição, em 87 (65,91%) não há estimativa de perdas, como 

era de se esperar. Em 43, entretanto, elas afirmaram estimá-la, sem possibilidade de identificação 

das metodologias utilizadas para essas estimativas. Dentre as sedes municipais para as quais as 

empresas realizam macro e micromedição, em 533 (94,5%) há estimativa de perdas. Curiosamente, 

porém, em 26 (4,61%), apesar de realizarem medição micro e/ou macro, as empresas afirmaram não 

estimar perdas. 
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Pelas respostas sobre o percentual de perdas na distribuição, estimaram-se perdas médias, 

segundo a região de planejamento. Salienta-se, entretanto, que os operadores de sistemas de água 

informaram o percentual de perdas e que esses valores foram utilizados para essa estimativa. Nesse 

sentido, foram excluídos os municípios que não possuem sistema de abastecimento; aqueles que 

possuem, mas não estimam perdas e aqueles que possuem, estimam, mas não souberam informar o 

percentual de perdas. O número de casos válidos (N), em cada sistema de abastecimento das sedes 

municipais, segundo a região de planejamento, pode ser visualizado na Tabela 15. 

Segundo estimativas, a perda média de água nos sistemas de abastecimento de água em 

Minas Gerais é de 23,3%. É interessante observar as diferenças regionais: as regiões de 

planejamento que apresentam os mais altos percentuais de perdas nos sistemas de abastecimento 

das sedes municipais são a RMBH (31,5%), Rio Doce (25,9%), Central (24,6%), Mata (23,6%) e 

Centro Oeste (23,5%). 

Tabela 15: Minas Gerais – Perdas no Sistema de Abastecimento de Água nas sedes municipais, segundo as regiões de planejamento 

Especificação Nº Perda Média (%) Desvio Padrão 

Alto Paranaíba 25 21,40  8,10  

Central 74 24,62  10,63  

Centro Oeste de Minas 39 23,46  7,76  

Jequitinhonha/Mucuri 41 22,68  10,93  

Mata 84 23,61  7,56  

Noroeste 15 20,07  6,62  

Norte 69 20,80  9,66  

Rio Doce 57 25,93  12,38  

Sul de Minas 109 21,93  9,73  

Triângulo 29 20,93  10,91  

RMBH 27 31,52  11,60  

Minas Gerais 569 23,28  10,07  

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Para 391 dos 586 distritos que declararam possuir sistema de abastecimento de água, as 

empresas operadoras de serviços prestaram informações sobre micromedição e para 389, sobre 

macromedição. Em ambos os casos, o número dos que não responderam a questão é muito grande 

(195 e 197 respectivamente).  

Considerando-se, então, apenas as respostas válidas, as operadoras de serviços declararam 

micromedição em 50,13%. Em 43,48% ela inexiste e em 6,39% os operadores não souberam 

avaliar. Para a macromedição, esses números são, respectivamente, 30,33%, 62,21% e 7,46%. As 
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se que, como a abstenção foi elevada, qualquer generalização do padrão revelado pelos distritos que 

prestaram informações deve ser r

daqueles que omitiram a informação pode alterar 

inferir – principalmente quando associamos esse padrão de resposta 

micromedição – que essa prática é ainda pio

dificuldade de algumas empresas operadoras para prestar informações mais específicas sobre os 

sistemas distritais. 

Figura 35: Minas Gerais – Existência de m

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

 
  

0% 10%

Alto Paranaíba

Central

Centro-Oeste

Jequitinhonha/Mucuri

Mata

Noroeste

Norte

Rio Doce

Sul de Minas

Triângulo

RMBH

Minas Gerais (Distritos)

Sim

Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

71 

situações regionais podem ser visualizadas nas Figura 35 e na Figura 36, respectivamente

como a abstenção foi elevada, qualquer generalização do padrão revelado pelos distritos que 

prestaram informações deve ser realizada com bastante cautela. Nessas circunstâncias, a situação 

daqueles que omitiram a informação pode alterar muito o padrão identificado. Pode

principalmente quando associamos esse padrão de resposta àquele sobre macro e 

a prática é ainda pior nos distritos. Chama-se a atenção, incl

empresas operadoras para prestar informações mais específicas sobre os 

Existência de micromedição nos sistemas de abastecimento de água dos Distritos, 
planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Figura 36: Minas Gerais – Existência de macromedição nos sistemas de abastecimento de água dos Distritos, segundo as regiões de 
planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Perguntou-se também aos operadores de serviços dos sistemas distritais se há 

quantificação/estimação de perdas na distribuição da água, e 186 (31,74%) dos 586 distritos com 

sistemas de abastecimento não responderam essa questão. Dos 400 distritos que informaram, 191 

afirmaram estimar perdas, 176 não estimam, e 33 não souberam avaliar. Considerando-se apenas 

aqueles que estimam, perguntou-se o percentual de perdas na distribuição. Para cinco distritos, o 

recenseador não conseguiu obter essa informação; para 17, os operadores de serviços não souberam 

informar o valor. Sendo assim, a estimativa da perda média de água na distribuição, para os 

sistemas distritais, foi estimado considerando-se apenas 169 casos. Mais uma vez chama-se a 

atenção para os riscos de se generalizar tais resultados. Tendo em vista o alto nível de abstenção nas 

respostas, eles podem não ser representativos. 

Para esse conjunto de distritos, o percentual médio de perdas dos sistemas de 

abastecimento de água era, em 2009, 22,81%. Assim como nos sistemas de abastecimento das sedes 

municipais, há sérias diferenças regionais, como se pode observar na Tabela 16. 
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Tabela 16: Minas Gerais - Perdas no Sistema de Abastecimento de Água nos distritos, segundo as regiões de planejamento 

Especificação N Perda Média (%) Desvio Padrão 

Alto Paranaíba 9 24,33 6,93 

Central 23 24,30 7,57 

Centro Oeste de Minas 4 31,75 7,50 

Jequitinhonha/Mucuri 8 19,00 11,50 

Mata 33 22,79 11,99 

Noroeste 7 19,43 9,43 

Norte 26 20,73 11,68 

Rio Doce 27 24,91 10,10 

Sul de Minas 15 15,72 9,04 

Triângulo 8 25,25 14,55 

RMBH 9 29,00 7,60 

Minas Gerais 169 22,81 10,63 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Outra questão relevante diz respeito ao duplo regime de racionamento da água: rodízio e 

intermitência no abastecimento. O primeiro é decorrente da falta de água tratada disponível para 

uma população e pode ser caracterizado pela disponibilidade da água em apenas alguns períodos do 

dia ou da semana. É uma forma programada de fornecimento, na qual a empresa operadora alterna o 

fornecimento de água por determinado período. Isso afeta tanto a população quanto o desempenho 

das atividades econômicas (comércio e serviços) que se desenvolvem na região.  

Já a intermitência é a interrupção no fornecimento, o que implica o desabastecimento de 

determinada população, normalmente em horários de pico. O aumento no consumo e a topografia 

podem gerar problemas de intermitência. Em alguns casos é possível adotar como solução paliativa 

uma bomba para impulsionar a água dentro da tubulação. Ambos os casos podem levar a 

contaminações nas tubulações, e, com isso, deteriorar a qualidade da água – mesmo da que recebeu 

tratamento – no sistema de distribuição. 

Tanto a intermitência quanto o rodízio são indesejáveis. Eles expõem a população a 

maiores riscos de contaminação por doenças transmitidas por veiculação hídrica na medida em que 

todos se vêm forçados a utilizar águas de fontes alternativas e/ou aumentarem sua capacidade de 

armazenamento – que pode variar de caixas d’água a baldes e potes, dependendo da situação 

socioeconômica da família. Enfatiza-se, ainda, que o armazenamento da água em condições 

precárias é fonte de proliferação de agentes transmissores de doenças infecto-contagiosas, e o 

consumo da água contaminada expõe os indivíduos a maiores riscos.  
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Esses racionamentos indicam saturação no sistema de abastecimento de água, ou seja, que 

a água produzida por aquele sistema é insuficiente para atender a toda a população. Já a 

intermitência pode se dar em função da necessidade de suspensão do serviço para a manutenção da 

rede de distribuição. Nesses casos, ocorre com menos frequência. 

Em Minas Gerais, a prática de rodízio no abastecimento de água para o público é exercida 

pelas empresas operadoras de serviços em 68 sistemas públicos de abastecimento das sedes (8,35% 

das informações válidas, que totalizaram 814 casos). Os rodízios acontecem com maior frequência 

em municípios da região Central, Rio Doce e Norte. 

A intermitência é relativamente mais frequente. Ela foi declarada existente em 222 sedes 

(27,54%) das 822 para as quais se dispõe dessa informação. Além disso, é interessante observar na 

Figura 37 que a intermitência é mais frequente do que o rodízio em todas as regiões de 

planejamento sem exceção. Os sistemas de abastecimento relativamente mais sujeitos a essa prática 

de racionamento são os da RMBH, do Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, respectivamente. Para a 

maioria das sedes municipais, os operadores de serviços informaram que a intermitência é semanal 

(22,33% das intermitências de periodicidade conhecida) e mensal (21,84%). 
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Figura 37: Minas Gerais – Rodízio e intermitência nos sistemas de abastecimento de água das sedes municipais, segundo as regiões de 
planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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A situação dos distritos em relação a essas questões parece um pouco mais confortável. É 

interessante ressaltar que, dentre os 586 que declararam possuir sistema de abastecimento, apenas 

400 prestaram informações ao Seis

a ocorrência de racionamento por rodízio

intermitência. 

Figura 38: Minas Gerais – Rodízio e intermitência nos sistemas de 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Apesar da cautela necessária para a análise das informações distritais, a situação do 

abastecimento de água nos distritos parece melhor, pelo menos no que diz respeito a es

questões. O rodízio foi declarado por empresas operadoras de serviços em 5,96% dos dist

estado, e a intermitência, em 23,37%. Com exceção da região Norte 

rodízio supera intermitência – 

exatamente a mesma – nas demais regiões de planejamento a interrupção por intermitência é mais 

comum (Figura 38). 
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A situação dos distritos em relação a essas questões parece um pouco mais confortável. É 

dentre os 586 que declararam possuir sistema de abastecimento, apenas 

Seis. Dentre eles, os operadores de 30 sistemas 

a ocorrência de racionamento por rodízio, e os de 32, a ocorrência de racionamento por 

e intermitência nos sistemas de abastecimento de água dos distritos, segundo as regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Apesar da cautela necessária para a análise das informações distritais, a situação do 

tritos parece melhor, pelo menos no que diz respeito a es

questões. O rodízio foi declarado por empresas operadoras de serviços em 5,96% dos dist

e a intermitência, em 23,37%. Com exceção da região Norte – onde o racionamento por 

 e da Centro Oeste – onde a ocorrência relativa de ambos é 

nas demais regiões de planejamento a interrupção por intermitência é mais 
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3. Sistema de esgotamento sanitário 

Pode-se dizer que, de forma geral, existem dois tipos de esgotamento sanitário. O primeiro, 

baseado numa solução local e/ou individual de coleta, conhecido como sistema individual ou 

estático, normalmente atende a um único núcleo familiar. Ocasionalmente pode existir um número 

maior de residências que destinam as águas residuárias para o mesmo destino. Nesse caso, 

normalmente é utilizado o sistema de fossas, privada higiênica ou tanque séptico. A solução 

particular tem baixo custo de implantação e pode atender satisfatoriamente áreas de baixa densidade 

populacional e que tenham condições favoráveis de solo, evitando assim infiltrações e 

contaminações do solo e águas subterrâneas (VON SPERLING, 2005) 

O sistema coletivo (ou dinâmico) pressupõe um tipo de solução para as águas residuárias 

em que o esgoto produzido é levado para fora da área servida. Os sistemas coletivos são comumente 

usados em áreas urbanizadas e de maior densidade populacional, o que permite uma destinação 

mais adequada do esgoto produzido. Esses sistemas representam, teoricamente, uma solução mais 

adequada para a destinação das águas residuárias não só por evitar inconvenientes relacionados à 

contaminação do solo e cursos d’água. Eles viabilizam o tratamento do esgoto coletado, uma vez 

que a rede tende a ter como destino uma estação de tratamento de esgoto (ETE). Nesse sentido, é 

importante saber se o sistema é individual ou coletivo, se há tratamento do esgoto e a forma como é 

feito.  

Tendo em mente tais considerações, ter ou não um sistema de esgotamento sanitário pode 

ser considerado o primeiro indicador de qualidade socioambiental de um município. A inexistência 

de uma rede geral coletora de águas residuárias nos permite pensar que as soluções particulares 

adotadas correm o risco de não destinar o esgoto produzido adequadamente. As fossas e os 

lançamentos feitos diretamente nos rios causam danos não só ao meio ambiente, poluindo o solo e 

as águas, mas também são uma das principais fontes de proliferação de doenças. 

Deve-se ressaltar que, apesar da associação entre certos tipos de doenças e a destinação 

incorreta do esgoto ser conhecida há tempos, os investimentos em rede de esgoto tornaram-se 

maiores apenas em tempos recentes. No entanto, ainda há vários municípios que não possuem rede 

geral de esgotamento sanitário, como se pode observar na Tabela 17. 
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Tabela 17: Minas Gerais – Existência de rede geral de esgoto nas sedes municipais, segundo as regiões de planejamento  

Especificação 
Rede de esgoto (%) Total de 

municípios Possui Não possui Possui Não possui 

Alto Paranaíba 30 1 96,77 3,23 31 

Central 108 15 87,80 12,20 123 

Centro-Oeste de Minas 55 1 98,21 1,79 56 

Jequitinhonha-Mucuri 62 4 93,94 6,06 66 

Mata 135 7 95,07 4,93 142 

Noroeste 16 3 84,21 15,79 19 

Norte 44 45 49,44 50,56 89 

Rio Doce 100 2 98,04 1,96 102 

Sul de Minas 154 2 98,72 1,28 156 

Triângulo 34 1 97,14 2,86 35 

RMBH 30 4 88,24 11,76 34 

Minas Gerais 768 85 90,04 9,96 853 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Pode-se dizer, através dos dados apresentados, que o percentual de sedes municipais que 

têm rede de esgoto é alto, excetuando-se a região Norte, onde 45 de 89 delas não têm rede. Na 

região Central, apesar do elevado percentual (87,80%) de municípios dotados de rede, existem 15 

sedes municipais sem o serviço, número considerável. Cabe destacar também a existência de apenas 

uma sede municipal sem rede de esgoto nas regiões Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas e 

Triângulo. Isso denota, a princípio, as melhores condições socioambientais em relação à destinação 

de águas residuárias. De forma geral, a Tabela 17 apresenta, para as sedes municipais de Minas 

Gerais19, um quadro favorável em relação à existência de rede (90,04%). No entanto, tal cenário não 

se repete no caso dos distritos. 

É preciso destacar em primeiro lugar que 339 dos 780 distritos não responderam20 o 

questionário de esgoto. Nesse caso, a ausência de resposta é um indicativo de problema na gestão 

do serviço, uma vez que denota certo desconhecimento do poder municipal em relação aos distritos. 

Em relação aos que responderam o questionário, percebe-se que a situação nos distritos é bem 

heterogênea. Em apenas três regiões – Mata, Sul de Minas e Rio Doce – mais de 90% dos distritos 

possuem rede de esgoto. Na região Noroeste, 33,33% dos distritos possuem rede. Em termos 

absolutos, porém, apenas seis responderam o questionário. Preocupante é a situação da região 

                                                 
19 Quatorze municípios não responderam o questionário de esgoto. Foi feita, no entanto, uma consulta por telefone para 
saber da existência ou não do serviço. Foi consultado inclusive o município de Faria Lemos, que se recusou 
formalmente a responder a pesquisa.  
20 Por conta do grande número de perguntas sem resposta, a equipe de pesquisa continua a fazer contato com os 
municípios para saber pelo menos se há ou não a existência de rede nos distritos. 
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Norte, onde a situação dos distritos é bem mais precária do que nas sedes: apenas 14,63% têm rede 

de esgoto. 

Tabela 18: Minas Gerais – Existência de rede geral de esgoto por regiões de planejamento – Distrito 

Especificação 
Possui rede de esgoto 

(%) 
Não possui rede de 

esgoto (%) 
Total de respostas 

válidas 
Não respondeu 

Alto Paranaíba 73,33 26,67 15 21 

Central 71,26 28,74 87 65 

Centro-Oeste de Minas 63,16 36,84 19 12 

Jequitinhonha-Mucuri 72,41 27,59 29 36 

Mata 91,45 8,55 117 11 

Noroeste 33,33 66,67 6 17 

Norte 14,63 85,37 41 59 

Rio Doce 95,83 4,17 48 78 

Sul de Minas 90,24 9,76 41 22 

Triângulo 70,00 30,00 20 2 

RMBH 77,78 22,22 18 16 

Minas Gerais 75,28 24,72 441 339 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

Antes de caracterizar o sistema de esgoto dos municípios mineiros, são necessárias 

algumas considerações sobre a coleta de dados. Em primeiro lugar, foram considerados 855 casos 

em relação às sedes municipais, uma vez que, em Barbacena e Nova Lima, existem duas operadoras 

da rede de esgoto.  

O segundo ponto de destaque diz respeito à qualidade das informações obtidas. Não se 

trata de questionar as respostas dadas, e sim o número expressivo de ausência de respostas para 

questões básicas envolvendo o sistema de esgoto. Na maioria das questões, o questionário 

apresentava a opção ‘não sabe avaliar’ para os casos em que houvesse desconhecimento da 

informação pedida. No entanto, mesmo com a presença do recenseador na coleta de dados, muitas 

questões não foram respondidas, o que denota desconhecimento de questões fundamentais do 

sistema. Percebe-se, assim, que há um problema na gestão do sistema de esgoto tanto do ponto de 

vista municipal quanto por parte das operadoras de serviços. 

Tal observação é válida para várias questões que serão analisadas, mas especialmente para 

o caso daquelas que servem de base para o cálculo da cobertura da rede de esgoto. Foi perguntado 

ao responsável pelo serviço de esgoto de cada município o número de economias atendidas e o 

número de pessoas servidas pelo sistema. Para ambas as questões, 44 sedes municipais não 

registraram resposta, e 65 não souberam avaliar. Cento e nove sedes desconhecem tanto o número 

de economias atendidas quanto à população que se beneficia do sistema.  
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No caso dos distritos, a ocorrência de perguntas não respondidas e desconhecimento em 

relação às questões citadas é ainda maior. Além dos 339 distritos que não responderam ao 

questionário, houve 86 casos em que o responsável não soube avaliar o número de economias 

atendidas e 106 casos de desconhecimento do número de pessoas servidas pelo sistema. A despeito 

de tal lacuna, foi calculado o grau de cobertura da rede de esgoto para os municípios mineiros 

levando-se em conta a metodologia descrita a seguir. 

Assim como no caso do abastecimento de água, o acesso da população ao sistema de 

esgotamento sanitário é indicado pelo grau de cobertura. Ele foi calculado pela mesma metodologia 

adotada para a estimativa dos graus de cobertura dos sistemas de abastecimento de água 

anteriormente descrita. Para isso, foram consideradas as economias atendidas pela rede de 

esgotamento sanitário em substituição àquelas atendidas pelo sistema de abastecimento de água. 

Como se mencionou anteriormente, o banco de dados de esgoto para as sedes municipais 

contém 855 linhas, apesar de o estado possuir 853 municípios. Isso se deve ao fato de que em 

alguns municípios havia mais de uma operadora de serviços. Para esses que apresentam linha 

duplicada no banco de dados, as informações referentes ao número de economias atendidas foram 

somadas, já que se pretende identificar quantos indivíduos, em cada município, têm acesso ao 

serviço de esgotamento sanitário, e não o alcance de cada operadora de serviço.   

Para a estimativa da população beneficiada pela rede de esgotamento sanitário, foram 

excluídos os municípios para os quais não se dispunha de, pelo menos, a informação do número de 

economias atendidas na sede municipal. Por isso para a estimativa do grau de cobertura da rede de 

esgotamento sanitário foram utilizados dados de apenas 744 municípios (87,22% do total de Minas 

Gerais). Para aqueles que informaram o número de economias atendidas na sede, mas não para os 

distritos, a população residente nos distritos beneficiária do sistema foi estimada por meio de 

técnica indireta já descrita anteriormente.  

Vale ressaltar que o resultado por ora apresentado é preliminar e pode conter erros dada a 

inexistência de informação para um número considerável de municípios21. Caso esses municípios 

tenham o serviço e ele seja abrangente, é possível que a média estadual venha a subir; se o alcance 

do serviço for limitado, é possível que a média estadual venha a diminuir. 

Segundo os resultados do Seis (2011), em Minas Gerais, em 2009, 68,23% da população 

tinham acesso à rede de esgotamento sanitário (Tabela 19). É importante ressaltar que esse 

                                                 
21 A equipe interna está checando as informações necessárias para a estimativa do grau de cobertura junto às prefeituras 
e empresas operadoras de serviços nos municípios que não prestaram tais informações ao SEIS. 
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indicador mede, apenas, o acesso da população à rede geral; não mede a qualidade do serviço 

oferecido à população, nem a adoção de soluções alternativas, como fossa séptica, para escoamento 

das águas residuárias. 

Tabela 19: Minas Gerais – Grau de cobertura da rede de esgoto por regiões de planejamento 

Especificação 
População Grau de 

Cobertura Sedes Distritos Total Atendida 

Alto Paranaíba 553.455 40.806 594.261 458.687 77,19 

Central 1.522.797 169.087 1.691.885 1.027.706 60,74 

Centro Oeste de Minas 977.243 43.742 1.020.985 736.192 72,11 

Jequitinhonha/Mucuri 635.831 104.489 740.321 312.457 42,21 

Mata 1.728.931 186.071 1.915.001 1.190.354 62,16 

Noroeste 309.671 35.802 345.473 169.241 48,99 

Norte 1.323.413 224.291 1.547.704 488.655 31,57 

Rio Doce 1.064.931 312.156 1.377.087 922.262 66,97 

Sul de Minas 2.337.489 86.716 2.424.206 1.739.929 71,77 

Triângulo 1.414.937 39.017 1.453.954 1.252.542 86,15 

RMBH 3.124.381 1.699.094 4.823.475 3.938.163 81,65 

Minas Gerais 14.993.079 2.941.272 17.934.351 12.236.188 68,23 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Observe que, se por um lado o percentual de municípios que têm rede de esgoto é 

razoavelmente alto (Tabela 17), em quase todas as regiões de planejamento, isso não ocorre com o 

grau de cobertura. Somente na RMBH (81,65%) e no Triângulo (86,15%) a cobertura ultrapassa 

80%, enquanto nas regiões Noroeste (48,99%), Jequitinhonha/Mucuri (42,21%) e Norte (31,57%), 

ela encontra-se abaixo de 50%.  

Como destacado anteriormente, um número considerável de municípios não disponibilizou 

informações para a estimativa do grau de cobertura da rede de esgotamento sanitário. Tais 

municípios podem ser visualizados na Figura 39. A visualização é importante, pois permite 

entender onde o grau de cobertura apresentado expressa mais fielmente a realidade regional. Nas 

regiões do Triângulo, Noroeste e Norte, por exemplo, poucos municípios deixaram de responder às 

questões relativas ao número de economias atendidas. Isso significa que para essas regiões os graus 

de cobertura apresentados são mais fidedignos. No Jequitinhonha-Mucuri, Rio Doce e na Mata, o 

grau de cobertura por ora apresentado está mais suscetível a erros, tendo em vista o elevado número 

de municípios que não responderam. 
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Figura 39: Minas Gerais – Grau de cobertura da rede de esgoto por município 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Pode-se dizer que o grau de cobertura da rede de esgoto em Minas Gerais – para os 744 

municípios – não é de todo ruim, pois atinge um percentual considerável da população (68,23%). 

Em termos absolutos, no entanto, a população sem acesso à rede – 5.698.163 habitantes – é 

consideravelmente grande. Se for levado em conta que outros fatores relacionados à destinação das 

águas residuárias, além do acesso à rede, também têm grande influência na qualidade 

socioambiental, é possível apontar agravantes para o quadro descrito. 

Através da mesma metodologia, com as adequações necessárias, foram estimados graus de 

cobertura da rede de esgotamento sanitário para as sedes municipais, separadamente. Ressalta-se 

que também neste caso considerou-se que todos os estabelecimentos formais se localizam nas sedes. 

A adoção desse pressuposto gera erros na estimativa e eles serão tanto maiores quanto maior o 

número de estabelecimentos formais nos distritos.   

Para as sedes municipais, o grau de cobertura, em 2009, era de 71,02%. É importante 

salientar que esse resultado sofre erro por sub-estimativa.  

Para as sedes municipais, estimaram-se, ainda, graus de cobertura segundo o tamanho do 

município. Em Minas Gerais, há 691 municípios nos quais a população das sedes é menor que 20 
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mil habitantes; desses, 601 prestaram informações sobre o número de economias servidas pela rede 

de esgoto. A população residente nas sedes, nesse conjunto de municípios, é de 4.292.569, o que 

representa 24,92% da população residente em todas as sedes municipais do estado e 22,12% da 

população total estadual em 2009. Para esse conjunto de municípios, a cobertura média da rede 

geral de esgotamento sanitário é igual a 47,8%.  

O grau de cobertura da rede de esgoto aumenta significativamente conforme o número de 

habitantes do município: naqueles com população entre 20 e 50 mil habitantes, 61,4% tinham 

acesso à rede de esgoto; entre 50 e 100 mil habitantes, 72,5%; e com mais de 100 mil habitantes, 

90,1%. Na RMBH, 81,65% da população tinham acesso à rede de esgotamento sanitário em 2009. 

Apesar dessa mesma metodologia se aplicar aos distritos, desde que com as devidas 

adaptações, optou-se por não estimar, separadamente, o grau de cobertura da rede de esgoto 

sanitário, tendo em vista o elevado número de perguntas sem resposta. Nesse cenário, as estimativas 

tendem a não representarem a realidade. 

Esses resultados permitem inferir que os maiores déficits no sistema de esgotamento 

sanitário concentram-se nas sedes municipais dos municípios de pequeno porte (menos de 20 mil 

habitantes) e nos distritos. 

Ressalta-se, mais uma vez, que esse indicador mede, apenas, o acesso da população à rede 

geral; não mede a qualidade do serviço oferecido à população, nem a adoção de soluções 

alternativas, como fossa séptica, para escoamento das águas residuárias. 

Em relação à constituição jurídica das empresas operadoras (Tabela 20), percebe-se uma 

prevalência da administração direta do poder públicos nas sedes municipais, excetuando-se as 

regiões Jequitinhonha-Mucuri (57,63%), Norte (28,57%) e RMBH (32,26%). A empresa com 

participação majoritária do poder público também tem importante participação na gestão do sistema 

de esgoto das sedes municipais (21,03% em Minas Gerais), o que ocorre em menor escala (12,04%) 

no caso das autarquias e é pouco expressivo em relação à empresa privada (0,40%), presente apenas 

em três municípios (Araújos, na região Centro Oeste; Paraguaçu, no Sul de Minas e Bom Sucesso, 

região Centro-Oeste). 
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Tabela 20: Minas Gerais – Empresas operadoras dos serviços de esgotamento sanitário nas sedes municipais, segundo a constituição jurídica 
e as regiões de planejamento 

Especificação 
Administração 

direta (%) 

Participação 
majoritária do poder 

público (%) 

Empresa 
privada (%) 

Autarquia (%) Total absoluto 
População 

residente nas 
Sedes (2009) 

Alto Paranaíba 65,52 13,79 0,00 20,69 29 599.731 

Central 78,70 13,89 0,00 7,41 108 1.851.837 

Centro-Oeste de Minas 57,41 14,81 3,70 24,07 54 1.060.027 

Jequitinhonha-Mucuri 42,37 57,63 0,00 0,00 59 823.840 

Mata 82,09 3,73 0,00 14,18 134 1.953.993 

Noroeste 62,50 31,25 0,00 6,25 16 324.499 

Norte 28,57 64,29 0,00 7,14 42 1.370.647 

Rio Doce 77,78 8,08 0,00 14,14 99 1.264.723 

Sul de Minas 69,08 17,76 0,66 12,50 152 2.468.886 

Triângulo 61,76 23,53 0,00 14,71 34 1.427.928 

RMBH 32,26 58,06 0,00 9,68 31 3.129.925 

Minas Gerais 66,62 20,98 0,40 12,01 758 16.276.034 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos, os valores percentuais oscilam bruscamente (Tabela 21) uma vez 

que, em termos absolutos, a quantidade de operadoras é bem menor que nas sedes municipais dada 

a escassez de rede coletora. Porém, destaca-se o percentual de autarquias que operam a rede de 

esgoto, ainda que nas regiões Norte, Noroeste e Jequitinhonha-Mucuri não existam nenhuma. De 

forma geral, prevalece a administração direta da prefeitura (63,80%), a autarquia aparece em 

segundo lugar (25,15%), seguida da empresa com participação majoritária do poder público 

(10,74%). Chama a atenção o fato de um entrevistado não saber dizer a constituição jurídica da 

operadora. Seria apenas um fato isolado se tantas outras informações fundamentais não fossem 

desconhecidas. 

Tabela 21: Minas Gerais – Empresas operadoras dos serviços de esgotamento sanitário nos distritos, segundo a constituição jurídica e as 
regiões de planejamento 

Especificação 
Administração direta 

(%) 
Participação majoritária 
do poder público (%) 

Autarquia (%) 
Não soube 
avaliar (%) 

Total 

Alto Paranaíba 27,27 54,55 18,18 0,00 11 
Central 51,61 17,74 29,03 1,61 62 
Centro-Oeste de Minas 50,00 0,00 50,00 0,00 12 
Jequitinhonha-Mucuri 84,21 15,79 0,00 0,00 19 
Mata 72,38 0,00 27,62 0,00 105 
Noroeste 100,00 0,00 0,00 0,00 2 
Norte 33,33 66,67 0,00 0,00 6 
Rio Doce 67,39 0,00 32,61 0,00 46 
Sul de Minas 89,19 2,70 8,11 0,00 37 
Triângulo 28,57 28,57 42,86 0,00 14 

RMBH 25,00 50,00 25,00 0,00 12 
Minas Gerais 63,80 10,74 25,15 0,31 326 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
 

Em geral, a tarifa social é adotada por metade das sedes municipais (50,11%); em 2,52%, 

11 municípios, o entrevistado não soube dizer se havia ou não tal tarifa (Figura 40). É interessante 
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observar, contudo, as notáveis diferenças regionais: nas regiões Norte (96,67%), Noroeste (85,71), 

RMBH (85,19%) e Jequitinhonha-Mucuri (74,19%) é relativamente alto o número de sedes 

municipais nas quais a empresa operadora de serviços implementou a tarifa social. Ao mesmo 

tempo, na região Sul de Minas (34,19%) e na da Mata (20,59%) são poucas as sedes municipais nas 

quais as empresas adotam tal medida. 

 
Figura 40: Minas Gerais – Existência de tarifa social para cobrança do serviço de esgoto nas sedes municipais, segundo as regiões de 

planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos a relação geral quase que se mantém, com uma pequena inversão 

entre os que têm tarifa social (43,32%) e os que não têm (56,15%) Figura 41. 

 
Figura 41: Minas Gerais - Existência de tarifa social para cobrança do serviço de esgoto nos distritos, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Os entrevistados também foram questionados sobre a disponibilização de informações aos 

usuários do sistema de esgoto e como é feito o atendimento ao consumidor. Em relação às 

informações (Tabela 22), percebe-se que a maioria das sedes municipais (67,24%) tem a 

preocupação de informar os usuários. Destacam-se os números relativos das regiões Centro-Oeste 

de Minas (84,62%), Jequitinhonha-Mucuri (83,05%), Noroeste (81,25%), Triângulo (84,85%) e 

RMBH (87,10%). Na região do Rio Doce 51,52% das operadoras disponibilizam informações, 

enquanto que nos municípios de Brás Pires, Itamarandiba e São Sebastião do Paraíso o entrevistado 

não soube dizer se havia ou não um sistema de informação estabelecido.  

Tabela 22: Minas Gerais – Disponibilização de informações sobre o sistema de esgoto nas sedes municipais, segundo as regiões de 
planejamento 

Especificação Sim (%) Não (%) Não soube avaliar (%) Total 

Alto Paranaíba 79,31 20,69 0,00 29 

Central 60,19 39,81 0,00 108 

Centro-Oeste de Minas 84,62 15,38 0,00 52 

Jequitinhonha-Mucuri 83,05 15,25 1,69 59 

Mata 61,36 37,88 0,76 132 

Noroeste 81,25 18,75 0,00 16 

Norte 76,19 23,81 0,00 42 

Rio Doce 51,52 48,48 0,00 99 

Sul de Minas 61,33 38,00 0,67 150 

Triângulo 84,85 15,15 0,00 33 

RMBH 87,10 12,90 0,00 31 

Minas Gerais 67,24 32,36 0,40 751 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em relação aos distritos a disponibilidade de informações é precária na maioria das regiões 

de planejamento (Tabela 23). Somente nas regiões Alto Paranaíba (81,82%), Centro-Oeste de 

Minas (75%), Triângulo (78,57%) e RMBH (91,67%) o percentual de municípios onde as 

operadoras contam com um sistema de informação estabelecido para atendimento ao consumidor 

supera 70%.  

Tabela 23: Minas Gerais – Disponibilização de informações sobre o sistema de esgoto, por distrito, segundo as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Sim Não Não soube avaliar Total absoluto 

Alto Paranaíba 81,82 18,18 0,00 11 
Central 46,77 53,23 0,00 62 
Centro-Oeste de Minas 75,00 25,00 0,00 12 
Jequitinhonha-Mucuri 61,90 38,10 0,00 21 
Mata 64,49 35,51 0,00 107 
Noroeste 50,00 50,00 0,00 2 
Norte 33,33 50,00 16,67 6 
Rio Doce 43,48 56,52 0,00 46 
Sul de Minas 54,05 45,95 0,00 37 
Triângulo 78,57 21,43 0,00 14 

RMBH 91,67 8,33 0,00 12 
Minas Gerais 58,79 40,91 0,30 330 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em relação aos meios usados para atendimento ao consumidor prevalece o pessoal e por 

telefone na maioria das sedes municipais em todas as regiões de planejamento (Figura 42). Somente 
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na RMBH o uso de meio eletrônico (e

preciso destacar ainda que, em grande parte dos casos, 

citados, o que permite ao usuário maior comodidade e facilidade no

de persistir resposta de não soube avaliar em relação à gestão dos serviços.

Figura 42: Minas Gerais – Meios estabelecidos de atendimento ao consumidor

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

No que diz respeito aos distritos, as características apresentadas para as sedes são 

reforçadas, especialmente no caso do atendimento pessoal, o principal meio de inte

operadoras e consumidores.  

Ainda em relação à responsabilidade social das empresas operadoras da rede de esgoto

perguntou-se sobre a existência de algum programa de preservação do meio ambiente. Verificou

(Tabela 24) que as operadoras s

especialmente no caso das regiões onde a existência de programas nas sedes municipais é baixa, 

como Alto Paranaíba (34,48%),

RMBH (31,03%). Nas regiões Mata (68,18%) e Triângulo (67,65%) encontra

sedes com programas ambientais. No geral, Minas Gerais possui programa de preservação 

ambiental instituído por operadora do sistema de esgoto 53,99% das sedes municipais.
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etrônico (e-mail) supera metade das sedes municipais (

preciso destacar ainda que, em grande parte dos casos, o uso combinado dos meios de comunicação 

citados, o que permite ao usuário maior comodidade e facilidade no acesso às informações, apesar 

de persistir resposta de não soube avaliar em relação à gestão dos serviços. 

eios estabelecidos de atendimento ao consumidor, nas sedes municipais, segundo a

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Tabela 24: Minas Gerais - Existência de programa de preservação do meio ambiente nas sedes municipais, segundo as regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação Sim Não Total absoluto 

Alto Paranaíba 34,48 65,52 29 

Central 50,00 50,00 108 

Centro-Oeste de Minas 56,60 43,40 53 

Jequitinhonha-Mucuri 49,15 50,85 59 

Mata 68,18 31,82 132 

Noroeste 43,75 56,25 16 

Norte 34,15 65,85 41 

Rio Doce 55,56 44,44 99 

Sul de Minas 55,92 44,08 152 

Triângulo 67,65 32,35 34 

RMBH 31,03 68,97 29 

Minas Gerais 53,99 46,01 752 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

O cenário descrito para as sedes municipais se reproduz com poucas alterações nos 

distritos como pode ser observado abaixo (Tabela 25). Novamente cabe lembrar que no caso dos 

distritos o número de não respostas é bastante expressivo, o que pode influenciar de forma negativa 

os dados apresentados. 

Tabela 25: Minas Gerais -  Minas Gerais - Existência de programa de preservação do meio ambiente nos distritos, segundo as regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação Sim Não Total absoluto 

Alto Paranaíba 27,27 72,73 11 

Central 43,55 56,45 62 

Centro-Oeste de Minas 50,00 50,00 12 

Jequitinhonha-Mucuri 42,86 57,14 21 

Mata 59,43 40,57 106 

Noroeste 50,00 50,00 2 

Norte 60,00 40,00 5 

Rio Doce 36,96 63,04 46 

Sul de Minas 75,68 24,32 37 

Triângulo 71,43 28,57 14 

RMBH 33,33 66,67 12 

Minas Gerais 52,13 47,87 328 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em relação às formas de promoção de preservação ambiental existentes nas sedes, os 

programas de educação sanitária são mais recorrentes nas diversas regiões de planejamento (Figura 

43), seguidos de reuniões com moradores e/ou associações. Em alguns casos existe mais de um 

programa no mesmo município, porém não é tão comum. 
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Figura 43: Minas Gerais – Tipo de programa de preservação do meio ambiente nas sedes municipais, por regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Para caracterizar o sistema de esgotamento sanitário nas sedes municipais e nos distritos 

mineiros foram selecionadas preliminarmente questões relativas à forma como é feita a coleta das 

águas residuais e o perfil dos responsáveis pelo sistema.  

Quando questionados sobre o grau de escolaridade do responsável pelo sistema, os 

entrevistados declararam que a maior parte dos responsáveis pelos serviços de esgotamento 

sanitário nas sedes tem até o ensino médio completo (64,88%). 

É preciso destacar que nas sedes da RMBH o grau de instrução do responsável destoa 

positivamente, comparativamente ao daquele responsável pelo sistema nas demais regiões de 

planejamento. Prevalece nas sedes da RMBH quem cursou até a pós-graduação (29,03%) e é 

também expressivo o percentual dos com curso superior (22,58%). Como destaque negativo, há 

regiões onde não existe responsável pelo sistema nas sedes. Ainda que o percentual geral seja baixo 

(6,57%), é preocupante, do ponto de vista da gestão e da qualidade dos serviços oferecidos que 49 

sedes estão nessa situação. 
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Tabela 26: Minas Gerais – Nível de instrução do responsável pelo sistema de esgotamento sanitário, nas sedes municipais, por regiões de 
planejamento - (%) 

Especificação 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Técnico 

Ensino 
Superior 

Pós 
Graduação 

Não 
Soube 
Avaliar 

Não 
Há 

Responsável 

Total 
Absoluto 

Alto Paranaíba 39,29 25,00 0,00 25,00 7,14 0,00 3,57 28 

Central 37,14 24,76 7,62 18,10 2,86 0,95 8,57 105 

Centro-Oeste de Minas 17,31 42,31 3,85 23,08 5,77 1,92 5,77 52 

Jequitinhonha-Mucuri 20,69 46,55 1,72 15,52 0,00 5,17 10,34 58 

Mata 39,23 30,00 1,54 13,85 3,85 1,54 10,00 130 

Noroeste 43,75 25,00 6,25 25,00 0,00 0,00 0,00 16 

Norte 17,07 36,59 4,88 34,15 2,44 2,44 2,44 41 

Rio Doce 42,42 34,34 3,03 9,09 3,03 1,01 7,07 99 

Sul de Minas 36,18 30,92 4,61 14,47 4,61 0,66 5,26 152 

Triângulo 11,76 41,18 8,82 26,47 5,88 2,94 2,94 34 

RMBH 12,90 25,81 6,45 22,58 29,03 3,23 0,00 31 

Minas Gerais 32,31 32,57 4,16 17,43 4,69 1,61 6,57 746 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Quando se observa nos distritos o grau de escolaridade do responsável pelo sistema de 

esgoto (Tabela 27) encontra-se uma correspondência com o que caracteriza as sedes, mesmo porque 

em muitos municípios há um único responsável pelos sistemas da sede e dos distritos. 

Tabela 27: Minas Gerais – Nível de instrução do responsável pelo sistema de esgotamento sanitário, nos distritos, por regiões de 
planejamento - (%) 

Especificação 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Técnico 

Ensino 
Superior 

Pós 
Graduação 

Não 
Soube 
Avaliar 

Não 
Há 

Responsável 

Total 
Absoluto 

Alto Paranaíba 18,18 0,00 0,00 81,82 0,00 0,00 0,00 11 

Central 18,33 20,00 0,00 43,33 3,33 0,00 15,00 60 

Centro-Oeste de Minas 25,00 33,33 0,00 16,67 8,33 0,00 16,67 12 

Jequitinhonha-Mucuri 19,05 52,38 0,00 9,52 0,00 0,00 19,05 21 

Mata 36,27 18,63 1,96 18,63 17,65 0,98 5,88 102 

Noroeste 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Norte 16,67 0,00 0,00 16,67 33,33 0,00 33,33 6 

Rio Doce 26,09 50,00 10,87 4,35 2,17 0,00 6,52 46 

Sul de Minas 35,14 21,62 2,70 16,22 8,11 0,00 16,22 37 

Triângulo 0,00 50,00 21,43 0,00 28,57 0,00 0,00 14 

RMBH 25,00 50,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 12 

Minas Gerais 26,93 28,17 3,41 21,67 9,60 0,31 9,91 323 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Foi questionado ainda se o sistema tem a supervisão de um engenheiro sanitarista (Figura 

44). Na maioria das regiões de planejamento prevalecem sistemas em que não há supervisão desse 

profissional, destacando-se as regiões do Rio Doce (85,86%) e Central (82,86%). Nelas, a presença 

do profissional foi declarada existente em poucas sedes. Apenas na região Norte, onde há o menor 

percentual de cobertura da rede de esgoto, o percentual de sistemas supervisionados por engenheiro 

sanitarista (61,90%) é maior do que os não supervisionados (38,10%). Em Minas Gerais, 75,07% 

das sedes municipais não contam com tal profissional. 
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Figura 44: Minas Gerais – Existência de supervisão do sistema por engenheiro sanitarista, nas sedes municipais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em relação aos distritos (Figura 45), acentua-se o percentual de sistemas sem supervisão do 

referido engenheiro sanitarista. Apenas na região do Alto Paranaíba é maior o número (63,64%) de 

sistemas supervisionados. 

 
Figura 45: Minas Gerais – Existência de supervisão do sistema por engenheiro sanitarista, nos distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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como o esgoto é coletado. Existem dois tipos de rede coletora. Um é a rede separadora – ou sistema 

separador de esgotamento sanitário. Ela contém canais separados de captação e condução das águas 

de chuva e do esgoto através dos quais as águas de esgoto são levadas até ETE separadas das águas 

pluviais. O outro é a rede unitária – sistema combinado. Nela o esgoto e as águas pluviais usam a 

mesma tubulação e têm a mesma destinação.  

O sistema unitário (ou sistema combinado) apresenta diversos inconvenientes em relação 

aos aspectos econômicos e técnicos. Em primeiro lugar, a dimensão das tubulações e da ETE deve 

ser pensada tendo em vista o volume máximo de água em época de maior quantidade de chuva. 

Caso contrário corre-se o risco de, nas épocas chuvosas, haver refluxos do esgoto nas residências e 

extravasamentos de esgoto não tratado nas ETEs. Como consequência, pode haver mau cheiro nas 

bocas de lobo e contaminação de cursos d’água.  

O sistema separador permite o lançamento direto de águas pluviais em diversos pontos de 

cursos d’água, permitindo ganhos econômicos, tendo em vista a variedade de materiais usados nas 

tubulações e suas dimensões (VON SPERLING, 2005). 

Em Minas Gerais, a maioria dos sistemas de esgotamento sanitário das sedes municipais 

possui rede separadora (60,85%), mas é relativamente alto o número de municípios onde há rede 

unitária (30,97%). Em termos da prevalência da rede separadora nas sedes municipais, destaca-se a 

região do Triângulo (85,29%), Norte (82,93%) e Noroeste (75%), com a ressalva já feita 

anteriormente para a região Norte. Já na região Centro-Oeste de Minas e no Jequitinhonha-Mucuri o 

percentual de sedes que se servem prioritariamente de rede unitária é considerável. 

Tabela 28: Minas Gerais – Forma de coleta de esgoto nas sedes municipais, segundo as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Rede unitária Rede separadora 
Rede unitária e 

separadora 
NSA Total absoluto 

Alto Paranaíba 31,03 48,28 17,24 3,45 29 

Central 32,67 60,40 6,93 0,00 101 

Centro-Oeste de Minas 40,00 56,00 4,00 0,00 50 

Jequitinhonha-Mucuri 42,86 42,86 12,50 1,79 56 

Mata 32,54 60,32 7,14 0,00 126 

Noroeste 18,75 75,00 6,25 0,00 16 

Norte 17,07 82,93 0,00 0,00 41 

Rio Doce 27,27 65,66 7,07 0,00 99 

Sul de Minas 33,77 56,95 9,27 0,00 151 

Triângulo 14,71 85,29 0,00 0,00 34 

RMBH 23,33 56,67 20,00 0,00 30 

Minas Gerais 30,97 60,85 7,91 0,27 733 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Analisar o tipo de rede nos distritos é tarefa delicada, uma vez que, em muitos casos, os 

valores percentuais correspondem a números absolutos baixos, como no caso das regiões Noroeste, 
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Norte, Triângulo e RMBH. Elas têm 100% de rede separadora, o que corresponde a dois, cinco, 14 

e 11 distritos respectivamente. Não se pretende dizer que são números insignificantes, mas que, 

dada a densidade populacional dos distritos, no cômputo geral, não são números impactantes. 

Tabela 29: Minas Gerais – Forma de coleta de esgoto nos distritos, segundo as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Rede unitária Rede separadora 
Rede unitária e 

separadora 
Total absoluto 

Alto Paranaíba 81,82 9,09 9,09 11 

Central 23,08 48,08 28,85 52 

Centro-Oeste de Minas 27,27 63,64 9,09 11 

Jequitinhonha-Mucuri 42,86 57,14 0,00 14 

Mata 33,65 57,69 8,65 104 

Noroeste 0,00 100,00 0,00 2 

Norte 0,00 100,00 0,00 5 

Rio Doce 32,61 67,39 0,00 46 

Sul de Minas 41,67 44,44 13,89 36 

Triângulo 0,00 100,00 0,00 14 

RMBH 0,00 100,00 0,00 11 

Minas Gerais 31,05 58,82 10,13 306 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Outro ponto importante para a caracterização e qualificação de um sistema de esgotamento 

sanitário diz respeito à destinação e ao tratamento das águas residuárias. É sabido que sua 

destinação incorreta, os extravasamentos e o uso de fossas sépticas e sumidouros tende a poluir as 

águas de superfície e subterrâneas. A poluição de águas aqui é entendida como: 

[...] a adição de substâncias ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, 
alterem a natureza do corpo d`água de uma maneira tal que prejudique os legítimos 
usos que dele são feitos. 

Esta definição é essencialmente prática e, em decorrência, potencialmente 
polêmica, pelo fato de associar a poluição ao conceito de prejuízo e aos usos do 
corpo d`água, conceitos esses atribuídos pelo próprio ser humano. No entanto, esta 
visão prática é importante, principalmente ao se analisar as medidas de controle 
para a redução da poluição. (VON SPERLING, 2005, p. 47) 

Tal definição é útil na medida em que se percebe que o número percentual de estações de 

tratamento de esgoto – ETEs nos municípios mineiros é baixo. Sendo assim, pode-se dizer que, 

levando-se em consideração o grau de cobertura da rede de esgoto e o percentual de municípios 

com rede unitária, a existência de poucas ETEs agrava o quadro geral da situação do esgotamento 

sanitário em Minas Gerais.  

Na realidade brasileira, o esgoto doméstico ainda é um dos principais poluidores das águas, 

por causa da matéria orgânica e do consumo de oxigênio dissolvido (VON SPERLING, 2005). 
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Com base nos dados primários do Seis e na Deliberação Normativa 96 – DN96, de 12 de 

abril de 2006, posteriormente revisada pela Deliberação Normativa 128 – DN 128, percebe-se um 

movimento de reversão da situação em que se encontrava o estado em relação à destinação e ao 

tratamento das águas residuárias. É necessário reproduzir a DN96 para situar melhor o processo em 

curso. Vale ressaltar que a DN12822 modificou apenas o prazo para cumprimento do licenciamento 

pelos municípios, sintetizados na Tabela 32 deste documento, e manteve inalterados os grupos de 

municípios, o percentual de população urbana atendida e o grau de eficiência do sistema. 

Deliberação Normativa nº 96, de 12 de abril de 2006 

Convoca municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de esgotos e dá 
outras providências. 

(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 23/05/2006) 

O Secretário-Executivo do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na Deliberação 
COPAM nº 133, de 30 de dezembro de 2003 [1], e tendo em vista o disposto no artigo 5º, 
inciso I, da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 [2], o artigo 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 
12.585, de 17 de julho de 1997 [3] e os artigos 3º e 4º, inciso I, do Decreto nº 43.278, de 22 de 
abril de 2003 [4] e; 

Considerando que a maioria dos municípios no Estado de Minas Gerais lança os esgotos 
sanitários “in natura” em corpos d’água; 

Considerando que o lançamento de esgotos sanitários “in natura” em corpos d’água provoca a 
degradação da qualidade das águas prejudicando usos à jusante, possibilitando a proliferação 
de doenças de veiculação hídrica e provocando a geração de maus odores; 
 

Considerando que dos 853 (oitocentos e cinqüenta e três) municípios do Estado, cerca de 
97% (noventa e sete por cento) lançam os esgotos brutos nos corpos d’água e que a Lei 
Estadual nº 2.126/60 e as Leis Federais nº 6.938/81 e 9.605/98 vedam o lançamento de 
efluentes não tratados nos cursos d’água; 

DELIBERA: 

Art. 1º - Ficam convocados para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento de 
esgotos os municípios com população urbana superior a 30.000 (trinta mil) habitantes (Censo 
2000) e os municípios, Serro, Tiradentes, Conceição do Mato Dentro e Ouro Branco cortados 
pela Estrada Real, definida no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial 
Turístico da Estrada Real criado pela Lei nº 13.173, de 20 de janeiro de 2005, na forma que se 
segue: 

§1º - Conformando o Grupo 1, municípios com população superior 150.000 (cento e cinqüenta 
mil) habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte cronograma: 

I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

                                                 
22 http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8734. 
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II - até abril de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia, incluindo a 
apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso I, artigo 5º da 
Resolução CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até abril de 2008, deve ser formalizado o processo de Licença de Instalação; 

IV - até abril de 2010, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§2º - Conformando o Grupo 2, municípios com população entre 30.000 (trinta mil) habitantes 
e 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes, com índice de coleta de esgotos superior a 70% 
(setenta por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até fevereiro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso 
I, artigo 5,º da Resolução CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até abril de 2009, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§3º - Conformando o Grupo 3, municípios com população entre 50.000 (cinqüenta mil) 
habitantes e 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes com índice de coleta de esgotos 
inferior a 70% (setenta por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo 
com o seguinte cronograma: 

I - até setembro de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até setembro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso 
I, artigo 5,º da Resolução CONAMA 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até setembro de 2010, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§4º - Conformando o Grupo 4, municípios com população entre 30.000 (trinta mil) habitantes 
e 50.000 (cinqüenta mil) habitantes com índice de coleta de esgotos inferior a 70% (setenta 
por cento) da população urbana, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até setembro de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até setembro de 2007, deve ser formalizado o processo de Licença Prévia/Licença de 
Instalação, incluindo a apresentação de estudos de alternativas de localização, conforme inciso 
I, artigo 5,º da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986; 

III - até setembro de 2009, deve ser formalizado o processo de Licença de Operação. 

§5º - Conformando o Grupo 5, municípios de Serro, Tiradentes, Conceição do Mato Dentro e 
Ouro Branco cortados pela Estrada Real, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até junho de 2006, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento - FCEI; 

II - até junho de 2008, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 
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§6º - Conformando o Grupo 6, municípios com população entre 20.000 (vinte mil) habitantes 
e 30.000 (trinta mil) habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte 
cronograma: 

I - até março de 2007, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento – FCEI (para atendimento mínimo de 20% da população urbana com 
eficiência de tratamento de 40%); 

II - até março de 2009, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento; 

III - até março de 2010, deve ser protocolado novo Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento – FCEI (para atendimento mínimo de 60% da população urbana com 
eficiência de tratamento de 50%); 

IV - até março de 2012, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento; 

V - até março de 2015, deve ser protocolado o Formulário Integrado de Caracterização do 
Empreendimento – FCEI (para atendimento mínimo de 80% da população urbana com 
eficiência de tratamento de 60%); 

VI - até março de 2017, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento. 

§7º - Conformando o Grupo 7, municípios com população inferior a 20.000 (vinte mil) 
habitantes, conforme Anexo Único e de acordo com o seguinte cronograma: 

I - até março de 2008, devem providenciar cadastramento mediante preenchimento de 
formulário específico a ser disponibilizado e Relatório Técnico; 

II - até março de 2017, deve ser formalizado o processo de Autorização Ambiental de 
Funcionamento, para atendimento mínimo de 80% da população urbana com eficiência de 
tratamento de 60%. 

§8º - Ficam excluídos da incidência das normas deste artigo os municípios que já possuem a 
Licença de Operação, com índice de atendimento mínimo de 80% da população urbana. 

§9º - Para os processos de licenciamento em tramitação deverão ser observados como 
máximos os prazos previstos neste artigo para as fases seguintes à que se encontrarem na data 
de publicação desta Deliberação Normativa. 

Art. 2º - Todos os municípios convocados por essa Deliberação Normativa do Estado de 
Minas Gerais devem implantar sistema de tratamento de esgotos com eficiência mínima de 
60% e que atendam no mínimo 80% da população urbana. 

Art. 3º - O descumprimento das obrigações referidas nesta Deliberação Normativa implicará a 
aplicação das sanções previstas na legislação ambiental vigente. 

Art. 4º - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 12 de Abril de 2006. 

José Carlos Carvalho 

Secretário de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável 

Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM (Fonte: 
www.siam.mg.gov.br. Grifo nosso) 
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A citação é longa, mas esclarece alguns pontos fundamentais para a compreensão dos 

dados que serão doravante apresentados. Em primeiro lugar, a DN96 destaca que, em 2006, 97% 

dos municípios mineiros lançavam esgoto diretamente nos rios. O segundo ponto importante diz 

respeito às metas estabelecidas para sanar tal problema. Dessa forma, é possível ter um contraponto 

para fazer a leitura dos dados levantados pelo Seis. 

Foi perguntado ao entrevistado se existia alguma ETE no município, discriminando sede 

de distrito. Em caso afirmativo perguntou-se quantas existiam e em que situação – se projetada, em 

construção, inativa ou planejada – encontravam-se em 2009, último ano do período de referência. 

Levando-se em consideração as sedes municipais que declararam possuir rede de esgoto, 40,89% 

não possuem ETE. Se considerarmos que apenas 24,48% das sedes possuíam ETE em operação, 

pode-se dizer que 75,52% das sedes não tratam o esgoto, excetuando-se, é claro, as sedes que o 

exportam para tratamento em outro município e/ou distrito. 

Aqui vale ressaltar que, comparativamente ao estabelecido na DN96, os dados sugerem um 

movimento significativo de melhoria na destinação das águas residuárias das sedes municipais. Nas 

regiões da Mata, Rio Doce e Sul de Minas, no entanto, o percentual de sedes que não possui ETE é 

ainda bem elevado. Posteriormente, é necessário analisar mais detalhadamente a densidade 

populacional dos municípios que compõem as regiões citadas e as metas estabelecidas pela 

deliberação para uma melhor avaliação da situação dessas regiões. 

Tabela 30: Minas Gerais – Percentual de sedes municipais com ETEs, segundo a situação da ETE e as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Projetadas 
Em 

Construção 
Em 

Operação 
Inativas Planejadas 

Não 
Possui 
ETE 

Municípios com 
rede de esgoto 

- Total Absoluto  

Alto Paranaíba 20,00 23,33 30,00 3,33 16,67 36,67 30 

Central 14,81 12,96 34,26 13,89 5,56 33,33 108 

Centro-Oeste de Minas 30,91 16,36 27,27 7,27 12,73 18,18 55 

Jequitinhonha-Mucuri 19,35 14,52 24,19 11,29 9,68 22,58 62 

Mata 15,56 2,96 6,67 9,63 5,93 60,74 135 

Noroeste 25,00 12,50 62,50 6,25 0,00 12,50 16 

Norte 11,36 22,73 52,27 2,27 4,55 15,91 44 

Rio Doce 12,00 7,00 16,00 10,00 1,00 57,00 100 

Sul de Minas 16,23 9,09 18,18 2,60 12,34 51,95 154 

Triângulo 29,41 11,76 32,35 20,59 5,88 26,47 34 

RMBH 40,00 23,33 50,00 3,33 13,33 20,00 30 

Minas Gerais 18,23 11,33 24,48 8,33 7,81 40,89 768 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

É importante destacar também que nas regiões Noroeste, Norte e RMBH o número de 

ETEs em operação é relevante. Nessas regiões são também elevados os percentuais de municípios 

que declararam possuir, naquele ano, ETEs em construção, projetadas e planejadas. Deve-se 
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ressaltar que os percentuais da Tabela 30 não podem ser somados, por não serem excludentes. Isso 

significa dizer que um único município pode ter uma ETE em operação e outras projetadas, em 

construção, inativas e/ou planejadas. 

 
Figura 46: Minas Gerais – ETEs em operação nas sedes municipais, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos a situação se mostra ainda mais delicada. Levando-se em 

consideração as ressalvas em relação ao número absoluto de distritos que responderam o 

questionário e no que diz respeito à densidade populacional, é possível dizer que apenas a região do 

Triângulo se destaca positivamente em termos de ETEs em operação. As regiões da Mata, Rio Doce 

e Sul de Minas apresentam elevados percentuais de distrito que não possuem ETEs (Tabela 31). 

Tabela 31: Minas Gerais – Percentual de distritos com ETEs, segundo a situação da ETE e as regiões de planejamento – (%) 

Especificação Projetadas 
Em 

construção 
Em 

operação 
Inativa Planejada 

Não 
Possui 
ETE 

Distritos com 
rede de esgoto - 

número 
absoluto 

Alto Paranaíba 9,09 9,09 36,36 0,00 0,00 45,45 11 

Central 0,00 3,23 16,13 0,00 0,00 77,42 62 

Centro-Oeste de Minas 8,33 0,00 16,67 0,00 8,33 66,67 12 

Jequitinhonha-Mucuri 9,52 0,00 0,00 0,00 4,76 90,48 21 

Mata 5,61 0,93 5,61 2,80 0,00 82,24 107 

Noroeste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 

Norte 33,33 50,00 33,33 16,67 16,67 16,67 6 

Rio Doce 6,52 2,17 2,17 2,17 0,00 86,96 46 

Sul de Minas 8,11 0,00 13,51 0,00 5,41 70,27 37 

Triângulo 0,00 0,00 78,57 0,00 0,00 21,43 14 

RMBH 21,43 7,14 7,14 0,00 28,57 42,86 14 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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A DN96 definiu, em seu anexo único, metas para instalação de ETEs, em Minas Gerais 

para resolver o problema da poluição das águas com o lançamento de águas residuárias sem 

tratamento. Estabeleceu-se assim, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para grupos de 

municípios, conforme o tamanho da população residente na área urbana. Assim, definiram-se 

prazos para obtenção da Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, Licença de Operação – 

LO. Para aqueles municípios considerados de menor porte, determinou-se a obtenção da 

Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF, que é um processo de regularização mais 

simples e rápido do que o licenciamento ambiental convencional, uma vez que seus impactos são 

considerados não significativos (Tabela 32).  

Tabela 32: Minas Gerais – Prazos e metas para instalação e regularização de ETEs nos municípios mineiros conforme DN128 

 
Fonte: www.siam.mg.gov.br 

Dada a dificuldade dos municípios em cumprir os prazos estabelecidos na DN96, foi 

aprovada pelo Copam a Deliberação Normativa 128 (DN128), de 27 de dezembro de 2008, que 

adiou esses prazos, conforme pode ser visto na Tabela 32.  
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Em relação à existência e ao tipo de licença das ETEs, os dados (Tabela 33 e Tabela 34) 

serão apresentados em números absolutos. Não é possível comparar os dados coletados com as 

metas da DN128, que preveem o percentual da população a ser beneficiada. Além disso, as 

informações não são excludentes, portanto não podem ser diretamente comparadas. 

Sendo assim, o que chama atenção é que o número de ETEs licenciadas (99) aproxima-se 

daquele das que não o são (78). É preciso esclarecer que a existência da LO significa, teoricamente, 

o cumprimento de diversas normatizações ambientais pertinentes ao licenciamento. Existem ainda 

70 sedes municipais com ETEs funcionando com AAF. 

Outro dado importante é o número de ETEs sem licença que podem ou não estar em 

operação. Ainda em relação à questão sobre licenciamento, não foi possível estabelecer uma relação 

direta entre a etapa do licenciamento dos empreendimentos e as licenças ambientais pertinentes. 

Aparentemente, as metas estabelecidas pela DN96 não foram cumpridas no prazo estipulado, tanto 

que ele foi prorrogado na DN128. Tal análise, no entanto, demanda outras informações e 

detalhamento que não constituem objetivo deste relatório. 

Tabela 33: Minas Gerais – Tipo de licença para ETE, na sede municipal, por regiões de planejamento 

Especificação 
Licença 
prévia 

Licença de 
instalação 

Licença de 
operação 

(AAF) Autorização 
Ambiental de 

Funcionamento 

Licença 
corretiva 

Não possui 
licença 

Alto Paranaíba 4 5 5 3 0 5 

Central 13 13 17 7 0 6 

Centro-Oeste de Minas 11 12 9 6 0 7 

Jequitinhonha-Mucuri 10 8 14 4 0 6 

Mata 6 5 8 9 0 9 

Noroeste 1 1 6 4 0 3 

Norte 7 7 12 13 1 3 

Rio Doce 5 4 7 8 1 15 

Sul de Minas 12 13 19 11 2 15 

Triângulo 3 0 7 5 0 9 

RMBH 3 4 7 4 2 5 

Minas Gerais 68 66 99 70 3 78 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em relação aos distritos, chama a atenção o fato de que o número deles com ETEs sem 

licença (13) é maior do que os que têm LO (10). No entanto, o número de AAF (28) supera todos os 

outros. 
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Tabela 34: Minas Gerais – Tipo de licença para ETE, no distrito, por regiões de planejamento 

Especificação Licença prévia 
Licença de 
instalação 

Licença de 
operação 

(AAF) Autorização 
Ambiental de 

Funcionamento 

Licença 
corretiva 

Não possui 
licença 

Alto Paranaíba 1 0 0 0 0 5 

Central 1 0 2 2 0 1 

Centro-Oeste de Minas 0 0 2 2 0 0 

Jequitinhonha-Mucuri 0 1 0 0 0 0 

Mata 2 1 2 10 1 0 

Noroeste 0 0 0 0 0 0 

Norte 1 1 2 3 1 1 

Rio Doce 0 0 0 1 0 1 

Sul de Minas 0 0 1 1 0 4 

Triângulo 0 0 0 9 0 2 

RMBH 0 0 1 1 0 0 

Minas Gerais 5 2 10 28 1 13 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

O Seis procurou levantar dados sobre a frequência de análises de DBO e o tipo de 

tratamento do esgoto, tendo em vista a possibilidade de qualificar minimamente a eficiência dos 

sistemas em relação ao tratamento do esgoto. A análise de DBO, grosso modo, permite avaliar os 

impactos do lançamento de águas residuais nos corpos d’água e definir o tipo de tratamento mais 

adequado ao esgoto antes do lançamento. 

Em primeiro lugar, foi perguntado sobre a frequência de análise do afluente. A intenção era 

saber com que frequência o DBO do esgoto era analisado antes de chegar à ETE. No entanto, 

chama a atenção o fato de que em diversas regiões – Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste de 

Minas, da Mata, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo – o percentual de sedes municipais onde não 

há análise de DBO do afluente é maior do que os que a fazem usualmente (Tabela 35). Note-se que, 

no questionário específico de esgotamento sanitário do Seis, a pergunta é sobre a frequência da 

análise de DBO. A partir dessas informações os dados foram agrupados em duas categorias: sim, a 

análise é feita com alguma frequência (diária, semanal, quinzenal etc.) e não, ela não é feita. 
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Tabela 35: Minas Gerais – Existência de análise de DBO do afluente, dos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por região de 
planejamento 

Especificação Sim % Não Soube Avaliar % Não % Total absoluto 

Alto Paranaíba 38,89 5,56 55,56 18 

Central 27,14 5,71 67,14 70 

Centro-Oeste de Minas 25,58 2,33 72,09 43 

Jequitinhonha-Mucuri 17,50 10,00 72,50 40 

Mata 15,69 3,92 80,39 51 

Noroeste 61,54 0,00 38,46 13 

Norte 52,94 2,94 44,12 34 

Rio Doce 7,50 7,50 85,00 40 

Sul de Minas 27,14 2,86 70,00 70 

Triângulo 44,00 4,00 52,00 25 

RMBH 36,36 31,82 31,82 22 

Minas Gerais 28,10 6,09 65,81 427 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos apenas 16 declararam realizá-la e 55, o contrário. Os demais não 

responderam e/ou não sabiam avaliar a questão. 

A mesma pergunta foi feita em relação ao efluente: se existia e qual era a frequência das 

análises de DBO do esgoto na saída da ETE. Levando-se em conta as mesmas ressalvas à questão 

anterior, percebe-se que somente nas regiões Noroeste e Norte tal análise ocorre em metade ou mais 

das sedes municipais. Nas demais regiões ela é realizada com alguma frequência em menos da 

metade das sedes municipais que responderam à questão. Tal situação denota certa incapacidade das 

operadoras do sistema de responder se o tratamento do esgoto é feito de forma eficiente. 

Tabela 36: Minas Gerais – Existência de análise de DBO do efluente, dos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por regiões de 
planejamento 

Especificação Sim (%) Não (%) Não soube avaliar (%) Total absoluto 

Alto Paranaíba 38,89 61,11 0,00 18 

Central 27,14 67,14 5,71 70 

Centro-Oeste de Minas 23,26 74,42 2,33 43 

Jequitinhonha-Mucuri 17,50 72,50 10,00 40 

Mata 16,00 80,00 4,00 50 

Noroeste 61,54 38,46 0,00 13 

Norte 50,00 47,06 2,94 34 

Rio Doce 7,50 87,50 5,00 40 

Sul de Minas 25,71 70,00 4,29 70 

Triângulo 44,00 52,00 4,00 25 

RMBH 27,27 40,91 31,82 22 

Minas Gerais 26,82 67,29 5,88 425 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Assim como na questão anterior, as respostas sobre análise de DBO do efluente nos 

distritos é escassa. Prevalecem as perguntas sem resposta e a incapacidade do entrevistado de 

avaliar a questão.  

A pergunta sobre a existência e frequência de análise de DBO do esgoto lançado foi feita 

para todas as sedes municipais equipadas com rede de esgoto, independentemente da existência ou 

não de ETE. Com exceção da região Norte, em todas as outras, em mais de 50% das sedes 

municipais não há análise do esgoto lançado. Entre elas, é grande a variação desse percentual, como 

se pode notar na Tabela 37. De modo geral, é reduzido o percentual de sedes municipais onde se faz 

a análise de DBO do esgoto lançado: apenas nas regiões Norte e Noroeste, respectivamente, esse 

valor supera 40%. 

Tabela 37: Minas Gerais - Existência de análise de DBO do esgoto lançado pelos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por região de 
planejamento – (%) 

Especificação Não Sim Não soube avaliar Total absoluto 

Alto Paranaíba 75,86 17,24 6,90 29 

Central 77,36 18,87 3,77 106 

Centro-Oeste de Minas 69,23 23,08 7,69 52 

Jequitinhonha-Mucuri 81,13 11,32 7,55 53 

Mata 91,54 3,08 5,38 130 

Noroeste 56,25 43,75 0,00 16 

Norte 46,34 46,34 7,32 41 

Rio Doce 88,89 4,04 7,07 99 

Sul de Minas 81,46 15,23 3,31 151 

Triângulo 58,82 35,29 5,88 34 

RMBH 51,85 25,93 22,22 27 

Minas Gerais 77,91 16,12 5,96 738 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos esse tipo de análise se dá em apenas em 18. Mensalmente, em seis 

deles, cinco dos quais na região do Triângulo; bimestralmente, cinco realizam a análise, três 

localizados também no Triângulo. Declararam que não fazem análise 260 distritos. 

Os entrevistados foram questionados sobre o tipo de tratamento realizado com as águas 

residuais. As opções eram: filtro biológico, reator anaeróbio, valo de oxidação, lodo ativado, lagoa 

anaeróbia, lagoa aeróbia, lagoa aerada, lagoa facultativa, lagoa mista, lagoa de maturação, fossa 

séptica de sistema condominial, wetland/aplicação no solo, plantas aquáticas, outro tipo de 

tratamento e, por último, a opção não faz tratamento. A questão aceitava múltiplas respostas, 

posteriormente agrupadas.  
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É significativamente elevado o percentual de sedes municipais onde não há tratamento do 

esgoto, especialmente na região Centro-Oeste de Minas e Jequitinhonha-Mucuri (Tabela 38). 

Chama a atenção também o uso de lodo ativado combinado com filtro biológico como meio mais 

usado pelas sedes municipais para o tratamento do esgoto, com exceção da região Noroeste, onde 

prevalece o tratamento através de reator anaeróbico. 

Tabela 38: Minas Gerais – Tipo de tratamento de esgoto realizado nos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação 
Não faz 

tratamento 
Filtro biológico 

Reator 
anaeróbico 

Filtro biológico 
e reator 

anaeróbio 

Lodo ativado e 
Filtro biológico 

Total geral 
absoluto 

Alto Paranaíba 31,03 0,00 6,90 13,79 34,48 29 

Central 28,70 5,56 12,04 4,63 33,33 108 

Centro-Oeste de Minas 43,40 5,66 3,77 5,66 18,87 53 

Jequitinhonha-Mucuri 53,70 1,85 5,56 1,85 25,93 54 

Mata 28,57 2,26 1,50 2,26 61,65 133 

Noroeste 13,33 0,00 26,67 13,33 13,33 15 

Norte 21,95 4,88 12,20 4,88 17,07 41 

Rio Doce 20,41 3,06 7,14 2,04 58,16 98 

Sul de Minas 27,81 2,65 3,31 2,65 53,64 151 

Triângulo 23,53 0,00 8,82 2,94 26,47 34 

RMBH 22,22 0,00 7,41 14,81 22,22 27 

Minas Gerais 29,21 2,96 6,46 4,17 42,26 743 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em 32 distritos há algum tipo de tratamento do esgoto, sendo que em dez é usado filtro 

biológico e reator anaeróbio. 

O questionário procurou averiguar quais municípios e distritos exportam e recebem esgoto 

para tratamento. Percebe-se, no entanto, que tal relação entre municípios e distritos é mínima. No 

caso dos segundos, não houve resposta positiva na hipótese de o município receber esgoto de outro 

município. Já em relação a receber esgoto de outro distrito do município, houve apenas uma 

ocorrência na RMBH. 

Em relação à destinação final do esgoto da rede coletora, foi questionado qual corpo 

receptor recebe a maior quantidade de esgoto. Sendo assim, não foi possível identificar se o 

lançamento ocorre de forma pontual ou difusa. Em Minas Gerais a maior parte (51,60%) das sedes 

municipais lança o esgoto prioritariamente em rios. 
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Tabela 39: Minas Gerais – Principal corpo receptor de esgoto dos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação Rio Córrego 
Lago, lagoa 
ou represa 

Outro Ribeirão 
Não soube 

avaliar 
Total 

absoluto 

Alto Paranaíba 24,14 58,62 0,00 6,90 10,34 0 29 

Central 58,33 25,93 0,00 0,00 12,96 2,78 108 

Centro-Oeste de Minas 35,85 43,40 1,89 0,00 16,98 1,89 53 

Jequitinhonha-Mucuri 61,40 21,05 1,75 1,75 10,53 3,51 57 

Mata 63,64 22,73 0,00 0,00 12,88 0,76 132 

Noroeste 43,75 43,75 6,25 0,00 6,25 0,00 16 

Norte 66,67 16,67 0,00 14,29 0,00 2,38 42 

Rio Doce 45,45 44,44 0,00 0,00 9,09 1,01 99 

Sul de Minas 50,66 23,68 0,00 0,00 25,66 0,00 152 

Triângulo 35,29 58,82 0,00 0,00 5,88 0,00 34 

RMBH 36,67 23,33 3,33 0,00 33,33 3,33 30 

Minas Gerais 51,60 30,72 0,53 1,20 14,63 1,33 752 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos, a relação é semelhante à das sedes municipais, com destaque para o 

fato de o percentual dos que não souberam avaliar (6,43%) ser maior. 

Tabela 40: Minas Gerais – Principal corpo receptor de esgoto dos sistemas de esgotamento dos distritos, por regiões de planejamento – (%) 

Especificação Rio Córrego Lago, lagoa ou represa Outro Ribeirão Não soube avaliar Total absoluto 

Alto Paranaíba 18,18 45,45 0,00 27,27 0,00 9,09 11 

Central 60,78 19,61 0,00 7,84 3,92 7,84 51 

Centro-Oeste de Minas 41,67 16,67 0,00 8,33 8,33 25,00 12 

Jequitinhonha-Mucuri 52,38 38,10 0,00 4,76 0,00 4,76 21 

Mata 50,00 36,00 0,00 7,00 1,00 6,00 100 

Noroeste 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

Norte 33,33 16,67 0,00 0,00 0,00 50,00 6 

Rio Doce 53,33 35,56 0,00 4,44 4,44 2,22 45 

Sul de Minas 45,95 21,62 2,70 29,73 0,00 0,00 37 

Triângulo 64,29 28,57 0,00 0,00 7,14 0,00 14 

RMBH 16,67 58,33 0,00 16,67 0,00 8,33 12 

Minas Gerais 49,84 31,19 0,32 9,97 2,25 6,43 311 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Aqui cabe chamar a atenção para dois pontos importantes relacionados ao serviço de 

esgotamento sanitário em Minas Gerais: o primeiro relaciona-se à existência e abrangência da rede 

de esgotamento sanitário nas sedes e nos distritos dos municípios; o segundo diz respeito à 

qualidade do serviço prestado. 

Como assinalado anteriormente, o percentual de existência de rede é alto, embora 

apresente disparidades regionais importantes. Por sua vez, o grau de cobertura nos mostra que a 

existência de rede não é sinônimo de um serviço abrangente, principalmente quando se leva em 

conta os municípios de pequeno porte (até 20 mil habitantes). 
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Se os dados de acesso à rede já apontam algumas limitações, quando se analisam as 

informações relativas à qualidade do sistema, percebem-se graves deficiências. Na maior parte dos 

municípios o sistema não é supervisionado por um engenheiro sanitarista, vários municípios 

utilizam rede unitária, o número de ETEs em operação no estado é baixo, as análises de DBO do 

esgoto afluente e efluente das ETEs não são realizadas em parte considerável dos municípios, o que 

nos leva a afirmar que, naqueles onde há tratamento, ele não é feito de forma adequada. 

Com base nessas informações pode-se afirmar que o esgoto doméstico é uma das 

principais fontes de contaminação dos cursos d’água e do solo, o que pode ser corroborado com os 

dados apresentados a seguir.   

No questionário específico de drenagem pluvial aplicado pelo Seis há uma pergunta sobre 

a contaminação dos cursos d’água que permite reforçar tal perspectiva. 

Questionaram-se quais são os tipos de contaminação presentes nos cursos d’água, 

aceitando-se múltiplas respostas dentre as seguintes opções: esgoto doméstico, esgoto industrial e 

lançamento de resíduos sólidos. Somente em 142 sedes municipais foi informado não existir 

contaminação dos cursos d’água, ao passo que 619 afirmaram haver contaminação por esgoto 

doméstico. Trezentos e quarenta distritos afirmaram existir contaminação e 55, não haver. 

No entanto, fica a dúvida em relação à precisão das respostas. Na maior parte das sedes e 

dos distritos não há monitoramento dos cursos d’água pela operadora responsável pelo serviço de 

drenagem.  

Tabela 41: Minas Gerais – Tipo de contaminação e monitoramento dos cursos d’água, por sedes municipais e distritos 

Tipo de contaminação Sim Não Total 

Sede       

Esgoto doméstico 619 142 761 

Esgoto industrial 182 579 761 

Lançamento de resíduos sólidos 200 561 761 

Distrito       

Esgoto doméstico 340 55 395 

Esgoto industrial 62 333 395 

Lançamento de resíduos sólidos 107 288 395 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

As operadoras dos sistemas de esgotamento sanitário, contudo, também não monitoram os 

cursos d’água na maior parte das sedes municipais e dos distritos. Questionados sobre a existência e 

frequência do controle das águas subterrâneas, os entrevistados responderam que parte considerável 

das sedes municipais não o realiza. No caso da RMBH, onde há o menor índice de municípios que 

não fazem controle de águas subterrâneas, é preciso destacar que, em 25,93%, os operadores de 

serviços não souberam avaliar a questão. 
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inexistência de tal procedimento nas sedes municipais é recorrente. Mais uma vez cabe sublinhar 

que 29,63% dos entrevistados não souberam responder

Figura 47: Minas Gerais – Percentual de sedes municipais onde não há controle das águas subterrâneas

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Figura 48: Minas Gerais – Inexistência de

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Em relação ao lodo produzido no tratamento de esgoto doméstico das sedes municipais

destinos mais comuns são aterro sanitário e aterro controlado, chamando a atenção o elevado 

percentual de desconhecimento. 
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No caso da existência e frequência do monitoramento do solo, também se observa que a 

existência de tal procedimento nas sedes municipais é recorrente. Mais uma vez cabe sublinhar 

que 29,63% dos entrevistados não souberam responder na RMBH. 

ercentual de sedes municipais onde não há controle das águas subterrâneas, por regi

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Inexistência de monitoramento do solo, nas sedes municipais, por regiões

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Tabela 42: Minas Gerais – Destino final do lodo produzido nos sistemas de tratamento do esgoto das sedes municipais,  por regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação Rio 
Terreno 
baldio 

Aterro 
sanitário 

Aterro 
controlado 

Lixão 
Reapro-

veitamento 
Outro 

Não soube 
avaliar 

Total 
absoluto 

Alto Paranaíba 0,00 0,00 11,11 22,22 11,11 11,11 22,22 22,22 9 

Central 2,78 5,56 13,89 30,56 8,33 0,00 11,11 27,78 36 

Centro-Oeste de Minas 0,00 6,67 33,33 40,00 6,67 0,00 6,67 6,67 15 

Jequitinhonha-Mucuri 0,00 0,00 0,00 15,38 7,69 0,00 23,08 53,85 13 

Mata 11,11 0,00 22,22 22,22 0,00 0,00 11,11 33,33 9 

Noroeste 0,00 0,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10 

Norte 4,55 0,00 27,27 27,27 0,00 4,55 22,73 13,64 22 

Rio Doce 0,00 6,25 18,75 6,25 6,25 6,25 18,75 37,50 16 

Sul de Minas 7,14 0,00 25,00 42,86 3,57 0,00 17,86 3,57 28 

Triângulo 0,00 0,00 41,67 16,67 0,00 16,67 16,67 8,33 12 

RMBH 6,25 6,25 31,25 0,00 0,00 6,25 6,25 43,75 16 

Minas Gerais 3,23 2,69 24,19 25,27 4,30 3,23 14,52 22,58 186 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Diante de tal situação percebe-se que existem graves deficiências em relação ao tratamento 

nas formas de lançamento do esgoto produzido. Além disso, o monitoramento dos impactos 

causados pelo esgotamento sanitário é também precário. O quadro geral esboçado é agravado 

quando se percebe que existem várias formas de uso a jusante do principal corpo receptor do esgoto 

sanitário.  

É também precipitado elaborar considerações e conclusões acerca da relação entre 

lançamento de esgoto, contaminação e proliferação de doenças, uma vez que não é possível dizer 

que o uso coincide com o local de lançamento de esgoto tratado ou não, se há monitoramento ou 

não das águas. No entanto, os dados servem de ponto de partida para futuras reflexões e pesquisas. 

Observando a Figura 49 é possível dizer que, para a maior parte das sedes municipais, independente 

da região, existe uso à jusante do corpo d’água que recebe esgoto. 
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Figura 49: Minas Gerais – Sedes municipais em que não há uso à jusante do principal corpo receptor de esgoto 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Uma vez que as opções de uso são várias e combinadas, foram selecionadas as principais 

(Tabela 43) atividades desenvolvidas, com destaque para o expressivo percentual de respostas Não 

sabe. 

Tabela 43: Minas Gerais – Uso a jusante do principal corpo receptor de esgoto dos sistemas de esgotamento das sedes municipais, por regiões 
de planejamento – (%) 

Especificação Abastecimento Recreação Irrigação Aquicultura Outro 
Não soube 

avaliar 
Absoluto 

Alto Paranaíba 6,90 6,90 3,45 6,90 6,90 13,79 29 

Central 3,70 1,85 9,26 9,26 8,33 17,59 108 

Centro-Oeste de Minas 0,00 3,85 3,85 7,69 11,54 19,23 52 

Jequitinhonha-Mucuri 5,26 0,00 5,26 1,75 3,51 15,79 57 

Mata 6,92 3,08 6,92 2,31 5,38 11,54 130 

Noroeste 6,25 0,00 0,00 0,00 31,25 18,75 16 

Norte 0,00 0,00 5,00 0,00 2,50 17,50 40 

Rio Doce 8,08 1,01 11,11 4,04 7,07 12,12 99 

Sul de Minas 4,64 1,99 12,58 1,32 2,65 14,57 151 

Triângulo 2,94 11,76 11,76 0,00 5,88 11,76 34 

RMBH 0,00 3,33 6,67 0,00 3,33 40,00 30 

Minas Gerais 4,69 2,55 8,45 3,49 6,17 15,68 746 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

No caso dos distritos, além da grande ausência de respostas, destaca-se o uso mais constante 

para irrigação. 
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4. Manejo de resíduos sólidos 

A Lei Federal nº 12.305/2010 

[...] institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. 

A responsabilidade sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos ainda está a cargo da 

administração municipal, porém somente no que concerne aos resíduos domiciliares e aqueles 

provenientes da limpeza urbana.23 

O recorte geográfico utilizado para esse estudo estendeu-se aos municípios do estado de 

Minas Gerais e seus respectivos distritos, captando informações junto às operadoras dos serviços de 

gestão e manejo de resíduos, sejam pertencentes à administração direta do poder público, empresas 

com participação majoritária do poder público, empresas privadas ou autarquias. 

Dentre os 853 municípios pesquisados, sete não responderam o questionário específico de 

resíduos sólidos elaborado pelo Seis. São eles: Faria Lemos, Igaratinga, Itaipé, Itamarandiba, 

Oliveira, Sete Lagoas e Volta Grande. Dois municípios, Alfenas e Nova Lima, responderam dois 

questionários por possuírem duas operadoras de serviços de coleta de resíduos sólidos em 

funcionamento no município em 2009, ano base da pesquisa. 

A maioria dos serviços relacionados à coleta, ao transporte, transbordo e à destinação final 

dos resíduos sólidos em Minas Gerais está a cargo do poder público local, exercido pela própria 

prefeitura por intermédio de suas secretarias, especialmente as de obras públicas. Na segunda 

tipologia que especifica a constituição jurídica das operadoras de serviços de coleta de lixo em 

operação nos municípios figura a “empresa privada”. Esse formato jurídico representa 6,5% das 

operadoras em atividade nos municípios do estado. Cabe destacar, ainda, que atua no estado 1,1% 

de “empresa com participação majoritária do poder público” na operação dos serviços de coleta de 

lixo. Entretanto, na RMBH, os dados apresentam variações importantes. A natureza jurídica mais 

importante na gestão dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos para essa região ainda é o 

poder público municipal (71,4%). Empresas privadas atuando nesse sistema na RMBH representam 

                                                 
23 Os resíduos provenientes da limpeza urbana relacionam-se à coleta do lixo doméstico e do lixo originário de varrição, 
capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública 
urbana. No que tange a resíduos perigosos, como agrotóxicos, seus resíduos e suas embalagens, assim como de outros 
produtos tóxicos, devem, após o uso, observar as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas na Lei 12.305 
de agosto de 2010. 
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22,9%, e o percentual de empresas com participação majoritária do poder público alcança 2,9% no 

setor. 

Cabe ainda destacar para as regiões de planejamento do estado que o Centro-Oeste, o 

Noroeste e o Triângulo apresentam, respectivamente, 11,1%, 10,5% e 8,6% de suas operadoras de 

serviços de coleta de resíduos sólidos constituídas por “empresas privadas”. O poder público 

municipal atua em maior escala, acima da média do estado nas regiões: Alto Paranaíba, com 96,8%; 

da Mata, 94,3%; Norte, 94,4%; e Sul de Minas, 94,2%, No tocante à natureza jurídica, a tipologia 

“empresa com participação majoritária do poder público”, destaca-se como atuante na região 

Central, 1,6%; da Mata 1,4%; Rio Doce, 2,9%; e Triângulo, 2,9%. A parceria entre “poder público e 

empresa privada” está presente de forma mais significativa nas regiões Centro-Oeste, 1,9%; 

Jequitinhonha-Mucuri, 1,6%; Sul de Minas, 1,3%; e Triângulo, com 2,9% entre as operadoras com 

essa constituição jurídica (Tabela 44). 

Tabela 44: Minas Gerais – Percentual das operadoras de resíduos sólidos nas sedes municipais, segundo a natureza jurídica e as regiões de 
planejamento - (%) 

Especificação 

Natureza Jurídica  

Poder público 
municipal 

Empresa poder 
público 

Poder público e 
Empresa 
Privada 

Empresa 
Privada 

Não soube 
avaliar 

Total 

Alto Paranaíba 96,8 0,0 0,0 3,2 0,0 100,0 

Central 91,9 1,6 0,8 5,7 0,0 100,0 

Centro-Oeste 87,0 0,0 1,9 11,1 0,0 100,0 

Jequitinhonha/Mucuri 92,2 0,0 1,6 6,3 0,0 100,0 

Mata 94,3 1,4 0,0 4,3 0,0 100,0 

Noroeste 89,5 0,0 0,0 10,5 0,0 100,0 

Norte 94,4 0,0 0,0 5,6 0,0 100,0 

Rio Doce 91,2 2,9 0,0 5,9 0,0 100,0 

Sul de Minas 94,2 0,0 1,3 4,5 0,0 100,0 

Triângulo 85,7 2,9 2,9 8,6 0,0 100,0 

RMBH 71,4 2,9 0,0 22,9 2,9 100,0 

Minas Gerais 91,6 1,1 0,7 6,5 0,1 100,0 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos estabelecem que o sistema de 

cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos e sua forma de cobrança devem ser observados nas disposições da Lei nº 11.445/2007, 

artigo 29. 

Ainda em conformidade com a Lei nº 11.445/2007, pelo artigo 35, temos: 

As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 
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I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Diante de tais considerações, observamos que o formato de cobrança dos serviços públicos 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos em Minas Gerais, no universo de 

843 municípios que responderam à questão, possui a seguinte distribuição: 50,4% (425) dos 

municípios pesquisados optam por cobrança dos serviços anualmente; 45,2% (381) não fazem 

qualquer tipo de cobrança dos serviços de limpeza urbana e apenas 3,7% (31) optam por cobrança 

mensal dos serviços. Em síntese, 54,1% dos municípios cobram pelo serviço em Minas Gerais 

(Tabela 45). 

Tabela 45: Minas Gerais – Formas de cobrança pelos serviços de coleta direta e indireta de resíduos sólidos nas sedes municipais, por regiões 
de planejamento 

Especificação 

Formas de Cobrança 

Anual Mensal Não há cobrança Não soube avaliar Total 

Alto Paranaíba 16 2 12 1 31 

Central 65 4 52 1 122 

Centro-Oeste 27 5 21 1 54 

Jequitinhonha/Mucuri 25 2 36 0 63 

Mata 73 4 61 1 139 

Noroeste 8 0 11 0 19 

Norte 20 1 67 1 89 

Rio Doce 25 3 74 0 102 

Sul de Minas 122 4 29 1 156 

Triângulo 22 1 11 0 34 

RMBH 22 5 7 0 34 

Minas Gerais 425 31 381 6 843 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A comparação em termos relativos entre o total do estado e a RMBH delineia um formato 

distinto. A presença mais constante de “empresas privadas” atuando no sistema de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos imprime um formato diferenciado na distribuição das formas de 

cobrança. Na RMBH foi observado que 79,4% dos municípios taxam a prestação de serviços de 

limpeza urbana. Nessa distribuição, destaca-se que 14,7% optam por um sistema de cobrança 

mensal e apenas 20,6% dos municípios da RMBH não fazem qualquer tipo de cobrança.  

Na desagregação por região de planejamento, notamos também uma distribuição distinta 

da média do estado no Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste, Norte e Rio Doce: 57,1%, 57,9%, 75,3% e 

72,5% respectivamente. Todas elas apresentam média superior na opção de resposta “não há 

cobrança” da população local por serviços limpeza urbana. Nessa lógica, cabe ressaltar que a região 
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Norte e a Rio Doce apresentaram os menores valores relativos de cobrança efetiva dos serviços de 

limpeza urbana: 23,6% e 27,4% respectivamente.

A forma de cobrança pelos serviços prestados pode ser visualizada na 

que nas regiões Norte e Rio Doce, a opção do poder público municipal em não taxar os serviços de 

limpeza urbana são mais evidentes. Cabe uma reflexão 

capacidade de pagamento dessa população 

Figura 50: Minas Gerais - Periodicidade da cobrança dos serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre S

A pesquisa desenvolvida

Gerais a frequência da coleta domiciliar direta de lixo, importante serviço sob a tutela das 

prefeituras municipais. Oitocentos e quarenta e três municípios prestaram informações 

pesquisadores. Desses, 564 relataram que operam diariamente na coleta dos resíduos gerados pelos 

domicílios e/ou o comércio local, 198 coletam três 

porta duas vezes por semana e apenas 

Do total avaliado, 14 municípios responderam 

município. Portanto, a coleta direta não era ofertada de forma efetiva na ge

em 2009. Entre os diversos municípios pesquisados no estado, ficou comprovado que muitos deles

para o manejo dos resíduos coletados

coleta indireta, em caçambas (o equi

gradil, ou barris de metal. No caso dos 14 municípios citados, localizados
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Rio Doce apresentaram os menores valores relativos de cobrança efetiva dos serviços de 

23,6% e 27,4% respectivamente. 

A forma de cobrança pelos serviços prestados pode ser visualizada na 

Norte e Rio Doce, a opção do poder público municipal em não taxar os serviços de 

limpeza urbana são mais evidentes. Cabe uma reflexão em relação aos indicadores que explicitam 

de pagamento dessa população e a necessidade de subsídio por parte

Periodicidade da cobrança dos serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos nas sedes municipais, segundo a
regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A pesquisa desenvolvida pelo Seis buscou aferir em cada município e distrito de Minas 

Gerais a frequência da coleta domiciliar direta de lixo, importante serviço sob a tutela das 

Oitocentos e quarenta e três municípios prestaram informações 

relataram que operam diariamente na coleta dos resíduos gerados pelos 

comércio local, 198 coletam três vezes por semana, 61 fazem a coleta de por

porta duas vezes por semana e apenas cinco coletam o lixo domiciliar uma vez por semana

Do total avaliado, 14 municípios responderam não haver coleta domici

a coleta direta não era ofertada de forma efetiva na gestão des

em 2009. Entre os diversos municípios pesquisados no estado, ficou comprovado que muitos deles

o manejo dos resíduos coletados, fazem uso do sistema de coleta direta ou de porta em porta, e 

caçambas (o equipamento mais comum), usando lixeiras fixas de alvenaria ou 

. No caso dos 14 municípios citados, localizados

Rio Doce apresentaram os menores valores relativos de cobrança efetiva dos serviços de 

A forma de cobrança pelos serviços prestados pode ser visualizada na Figura 50. Nota-se 

Norte e Rio Doce, a opção do poder público municipal em não taxar os serviços de 

aos indicadores que explicitam a 

e a necessidade de subsídio por parte do poder público.  

 
nas sedes municipais, segundo as 

buscou aferir em cada município e distrito de Minas 

Gerais a frequência da coleta domiciliar direta de lixo, importante serviço sob a tutela das 

Oitocentos e quarenta e três municípios prestaram informações aos 

relataram que operam diariamente na coleta dos resíduos gerados pelos 

fazem a coleta de porta em 

coletam o lixo domiciliar uma vez por semana.  

coleta domiciliar de lixo no 

stão dessas prefeituras 

em 2009. Entre os diversos municípios pesquisados no estado, ficou comprovado que muitos deles, 

do sistema de coleta direta ou de porta em porta, e 

lixeiras fixas de alvenaria ou 

. No caso dos 14 municípios citados, localizados, em sua maioria, na 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

113 

região da Mata, a opção disponível encontrada foi a coleta do lixo urbano no sistema de manejo 

indireto de resíduos sólidos. Não foram detectados municípios que não ofertam nem um nem outro 

sistema de coleta de lixo. 

Em valores relativos, afere-se que 66,9% dos municípios coletam diariamente os resíduos 

sólidos.  

Tabela 46: Minas Gerais – Frequência da coleta domiciliar direta de resíduos sólidos nas sedes municipais, segundo a regiões de 
planejamento 

Especificação 

Frequência da Coleta Domiciliar  

Diariamente 
3 vezes por 

semana 
2 vezes por 

semana 
1 vez por 
semana 

Não soube 
avaliar 

Não há coleta 
direta 

domiciliar de 
lixo 

Total 

Alto Paranaíba 23 7 1 0 0 0 31 
Central 63 44 13 1 0 1 122 
Centro-Oeste 32 18 4 0 0 0 54 
Jequitinhonha/Mucuri 50 6 5 2 0 1 64 
Mata 100 27 5 0 1 7 140 
 Noroeste 12 7 0 0 0 0 19 
Norte 62 17 9 1 0 0 89 
Rio Doce 80 16 3 0 0 2 101 
Sul de Minas 100 37 15 1 0 3 156 
Triângulo 27 5 2 0 0 0 34 

RMBH 15 14 4 0 0 0 33 
Minas Gerais 564 198 61 5 1 14 843 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A frequência da coleta domiciliar direta dos resíduos sólidos, em termos relativos, aponta 

para o fato de que quase 70% da coleta direta de lixo dos municípios do estado é feita diariamente; 

23,5%, três vezes por semana; 7%, duas vezes por semana; e pouco menos de 2%  coletam o lixo de 

forma indireta (Figura 51). 

Outro aspecto investigado se refere à abrangência da coleta domiciliar direta de lixo. Foi 

perguntado ao responsável pelos serviços no município, se a operadora ofertava o serviço de coleta 

de resíduos sólidos em todo o distrito ou se apenas em parte do distrito. A importância da questão 

está relacionada à universalização dos serviços, um dos princípios fundamentais assegurados pela 

Lei 11.445/2007, buscando elementos que possam transformar em indicadores que apontem o 

déficit dos municípios no cumprimento das atribuições e responsabilidades constitucionais e legais. 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

114 

 
Figura 51: Minas Gerais - Frequência percentual da coleta domiciliar direta de resíduos sólidos nas sedes municipais, por regiões de 

planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em Minas Gerais, 66,6% dos 627 operadores de serviços de limpeza urbana que 

responderam sobre a abrangência da coleta domiciliar de resíduos sólidos nos municípios afirmaram 

que ela era feita em todo o distrito da sede municipal. Os outros 33,3% responderam que esse 

serviço era prestado apenas em parte do distrito da sede municipal em 2009 (Tabela 47).  

Na observação dos dados regionalizados, para a RMBH, a Central, o Norte e o Sul de 

Minas, os resultados apontaram menor abrangência dessa coleta para a sede. Os resultados para esse 

conjunto foram inferiores aos apresentados pelo total do estado: 54,5%, 62,8%, 56,9% e 53,6% 

respectivamente (Tabela 47). Ressalta-se que essas regiões possuem um maior número de cidades 

mais densamente povoadas, o que pode dificultar a universalização dos serviços de coleta de 

resíduos urbanos. A exceção fica a cargo da região Norte, o que pode ser explicado pela carência 

maior das prefeituras locais no que se refere a atender a demanda de forma abrangente.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Diariamente 3 vezes por semana2 vezes por semana1 vez por semana Não soube avaliar Não há coleta direta domiciliar de lixo

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

115 

Tabela 47: Minas Gerais – Abrangência percentual da coleta domiciliar direta de resíduos sólidos nas sedes municipais, por regiões de 
planejamento 

Especificação 
Coleta Domiciliar (%) 

Em todo o distrito sede 
Apenas em parte do 

distrito sede 
Não soube avaliar Total 

Alto Paranaíba 75,0 20,8 4,2 100,0 
Central 62,8 35,9 1,3 100,0 
Centro-Oeste 66,7 33,3 0,0 100,0 
Jequitinhonha/Mucuri 74,1 25,9 0,0 100,0 
Mata 69,3 29,8 0,9 100,0 
Noroeste 75,0 25,0 0,0 100,0 
Norte 56,9 43,1 0,0 100,0 
Rio Doce 75,0 25,0 0,0 100,0 
Sul de Minas 53,6 45,5 0,9 100,0 
Triângulo 85,7 14,3 0,0 100,0 

RMBH 54,5 45,5 0,0 100,0 
Minas Gerais 66,0 33,3 0,6 100,0 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Visualizam-se na Figura 52 as regiões com os melhores percentuais de abrangência na 

coleta domiciliar direta de resíduos sólidos, com valores superiores a média do estado, com 

destaque para o Triângulo, com um percentual acima de 85% de seus municípios. São elas: Alto 

Paranaíba, Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste, Rio Doce e Triângulo. 

 
Figura 52: Minas Gerais - Percentual da coleta domiciliar direta de resíduos sólidos em todo  o distrito sede, segundo as regiões de 

planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Para o percentual de coleta domiciliar direta de lixo urbano em parte do distrito, observou-

se uma cobertura menos abrangente presente nos municípios da RMBH e Sul de Minas, em torno de 

45,5% em ambas as regiões. Nesses municípios, isso se traduz na presença importante de coleta 

indireta de resíduos como forma de manejo do lixo urbano. 

A coleta do lixo urbano é feita principalmente por meio de duas modalidades distintas nas 

sedes e em seus distritos. A coleta domiciliar direta, mais presente no manejo dos resíduos urbanos 

entre as sedes dos municípios, principalmente nas áreas urbanas e centrais das sedes distritais; e a 
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coleta domiciliar indireta, tipo de manejo utilizado pelas prefeituras para atender bairros mais 

afastados, distritos e aglomerados rurais, por meio de caçambas, lixeiras fixas, barris, etc. 

Observou-se nos 843 municípios em Minas Gerais que responderam esta questão 

específica, que 533 prefeituras não ofertam ou terceirizam serviços de coleta domiciliar indireta de 

lixo urbano. Esse modo de manejo de resíduos sólidos está presente em 297 municípios do estado, 

35,2% das prefeituras lançam mão dele em substituição à coleta intensiva de porta em porta nos 

municípios (Tabela 48 e Tabela 49). 

Tabela 48: Minas Gerais – Frequência da coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos nas sedes municipais, segundo as regiões de 
planejamento 

Especificação 

Coleta Domiciliar Indireta 

Diariamente 
3 vezes por 

semana 

2 vezes 
por 

semana 

1 vez por 
semana 

Quinzenalmente 
Não soube 

avaliar 

Não há coleta 
indireta 

domiciliar de 
lixo 

Total 

Alto Paranaíba 6 1 1 0 1 0 22 31 
Central 11 2 4 7 2 1 95 122 
Centro-Oeste 10 3 4 3 0 0 33 53 
Jequitinhonha/Mucuri 11 3 2 3 2 4 38 63 
Mata 26 12 10 5 3 3 81 140 
Noroeste 0 1 0 2 1 0 15 19 
Norte 9 5 4 3 4 1 63 89 
Rio Doce 20 4 2 4 4 1 67 102 
Sul de Minas 21 14 19 17 9 2 74 156 
Triângulo 3 0 0 7 0 0 24 34 

RMBH 4 4 2 2 0 1 21 34 
Minas Gerais 121 49 48 53 26 13 533 843 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Os dados regionalizados apresentam resultados bem aproximados à média do estado, e 

apenas as regiões Central e Alto Paranaíba afastam-se dessa média. Na primeira, em 77,9% dos 

municípios não há coleta indireta domiciliar de lixo; na região Noroeste, em 78,9%. Por outro lado, 

destaca-se o Sul de Minas, onde 47,4% dos municípios fazem uso do modelo de manejo pela coleta 

indireta de resíduos sólidos, seja através de caçambas, lixeiras fixas ou barris. 

Tabela 49: Minas Gerais – Percentual da coleta domiciliar indireta de resíduos sólidos nas sedes municipais, segundo as regiões de 
planejamento - (%) 

Especificação 

COLETA DOMICILIAR INDIRETA 

Diariamente 
3 vezes por 

semana 

2 vezes 
por 

semana 

1 vez por 
semana 

Quinzenalmente 
Não 

soube 
avaliar 

Não há coleta 
indireta domiciliar 

de lixo 
Total 

Alto Paranaíba 19,4 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 71,0 100,0 
Central 9,0 1,6 3,3 5,7 1,6 0,8 77,9 100,0 
Centro-Oeste 18,9 5,7 7,5 5,7 0,0 0,0 62,3 100,0 
Jequitinhonha/Mucuri 17,5 4,8 3,2 4,8 3,2 6,3 60,3 100,0 
Mata 18,6 8,6 7,1 3,6 2,1 2,1 57,9 100,0 
Noroeste 0,0 5,3 0,0 10,5 5,3 0,0 78,9 100,0 
Norte 10,1 5,6 4,5 3,4 4,5 1,1 70,8 100,0 
Rio Doce 19,6 3,9 2,0 3,9 3,9 1,0 65,7 100,0 
Sul de Minas 13,5 9,0 12,2 10,9 5,8 1,3 47,4 100,0 
Triângulo 8,8 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 70,6 100,0 

RMBH 11,8 11,8 5,9 5,9 0,0 2,9 61,8 100,0 
Minas Gerais 14,4 5,8 5,7 6,3 3,1 1,5 63,2 100,0 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Outra variável importante no questionário elaborado pelo Seis procurou obter informações 

sobre a localização espacial da unidade de descarte dos resíduos sólidos nos municípios. Buscou-se 

identificar se a unidade de descarte se encontrava na própria sede, em outro distrito do município ou 

se o lixo urbano era transportado para outro município. 

Em Minas Gerais, em 707 dos 847 municípios que responderam essa pergunta, afirmaram 

que a destinação final do lixo urbano segue para uma unidade na própria sede municipal. Dos 

restantes, 77 destinam seus resíduos sólidos ao descarte em outro distrito do próprio município, e 63 

encaminham-nos para outro município conforme especifica a Tabela 50. 

Tabela 50: Minas Gerais - Localização da unidade de despejo de resíduos sólidos, segundo as regiões de planejamento 

Especificação 

Localização da Unidade de Despejo  

Sede 
Outro distrito do 

município 
Outro município Total 

Alto Paranaíba 28 2 1 31 

Central 105 6 12 123 

Centro-Oeste 49 3 2 54 

Jequitinhonha/Mucuri 51 11 1 63 

Mata 111 12 17 140 

 Noroeste 14 4 1 19 

Norte 80 9 0 89 

Rio Doce 83 15 4 102 

Sul de Minas 134 10 12 156 

Triângulo 34 0 1 35 

RMBH 18 5 12 35 

Minas Gerais 707 77 63 847 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Nas regiões Alto Paranaíba, Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste e Triângulo, apenas um 

município em cada uma descartam resíduos nos limites territoriais de outro município. 

Percebe-se que a localização das unidades de descarte está concentrada no território da 

sede municipal (Figura 53). Valores ainda maiores são encontrados no Triângulo, onde 97,1% do 

lixo urbano produzido por seus municípios são destinados ao descarte na própria sede. Um 

panorama distinto é observado nas regiões Jequitinhonha-Mucuri, Noroeste e Rio Doce, onde 

17,5%, 21,1% e 14,7% de seus municípios destinam o lixo de suas sedes para outros distritos do 

mesmo município. 
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Figura 53: Minas Gerais – Distribuição 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Os municípios da RMBH

padrão típico do estado na localização territorial 

(Figura 54). 

Figura 54: Minas Gerais – Distribuição percentual 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Distribuição percentual da localização da unidade de despejo de resíduos sólidos

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Os municípios da RMBH apresentaram dados que apontam maior distinção 

localização territorial do descarte final do lixo produzido nos 

Distribuição percentual da localização da unidade de despejo de resíduos sólidos na RMBH 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Figura 55: Minas Gerais – Distribuição percentual 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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percentual da localização da unidade de despejo de resíduos sólidos, por 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

e compostagem de lixo doméstico, modelos mais usuais entre as 

formas adequadas de tratamento dos resíduos sólidos, são unidades onde é realizada a separação 

manual ou mecânica dos materiais recicláveis encontrados. O processamento em usinas de triagem 

compostagem ou a incineração, devidamente licenciados, além de oferecer 

intermediário aos resíduos pelo reuso e reciclagem, dão uma destinação melhor aos rejeitos do lixo 

a etapa de manejo proporciona o desenvolvimento de atividad

às cooperativas de catadores e aos próprios catadores que atuam naquele local 

passarão a trabalhar com a instalação dessas unidades de processamento. 

A pesquisa desenvolvida pelo Seis buscou caracterizar quantas dessas 

Minas Gerais e sua distribuição na RMBH e nas regiões de planejamento do estado. 

questão, 570 não processam os resíduos urbanos 
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Tabela 51: Minas Gerais – Tipo de 

Especificação Usina de 
triagem 

Alto Paranaíba 5 

Central 25 

Centro-Oeste 12 

Jequitinhonha/Mucuri 6 

Mata 25 

 Noroeste 2 

Norte 8 

Rio Doce 14 

Sul de Minas 32 

Triângulo 1 

RMBH 3 

Minas Gerais 133 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (

Figura 56– Distribuição Percentual do tipo de 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (
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Tipo de processamento de resíduos sólidos, segundo as regiões de planejamento

Processamento de Resíduos Sólidos 

Usina de 
compostagem 

Incineração 
Não há 

processamento 
Outro 

0 1 20 2 

3 2 74 8 

3 0 35 3 

3 1 52 0 

8 0 76 18 

0 0 13 3 

2 0 75 2 

11 2 67 6 

3 1 108 2 

0 0 30 4 

2 0 20 0 

35 7 570 48 

s sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

do tipo de processamento de resíduos sólidos (lixo), segundo as regiões de planejamento

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Uma última informação importante apresentada anteriormente e coletada no questionário 

respondido pelas prefeituras municipais – e no questionário de resíduos 

respondido pelas operadoras do serviço de manejo e coleta de resíduos sólidos 

destinação final dos resíduos. Segundo informações prestadas pelas operadoras, o

utilizam o lixão como destinação final dos resíduos sólidos é de 17%, 

Não há processamento Usina de triagem Usina de compostagem
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ao passo que as prefeituras declararam lançar 7,1%. Quanto ao aterro sanitário, também se verifica 

uma divergência: enquanto 17% das prefeituras responderam destinar o lixo para aterros sanitários, 

12% das operadoras afirmaram ser este o destino final (Tabela 52). 

Essa diferença nos números pode indicar, em parte, desconhecimento do gestor municipal 

da destinação verdadeira do lixo do seu município. Ela pode ser explicada, também, pelo fato de a 

pergunta e as opções de resposta terem sido feitas de forma diferente nos questionários aplicados 

para a gestão municipal e para as operadoras. 

Qualquer que seja a explicação, os resultados mostram que os avanços e as melhorias no 

setor de coleta e armazenamento de resíduos sólidos deve englobar também a gestão pública 

municipal, responsável direta pelo serviço. 

Tabela 52: Minas Gerais – Destinação final do lixo coletado nas sedes municipais – (%) 

Tipo de destinação final do lixo Número de municípios Municípios (%) 

Outro 27 3,2 

Não responderam  50 5,9 

Aterro sanitário 99 11,6 

Lixão 141 16,5 

Aterro controlado 536 62,8 

Total 853 100,0 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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5. Sistema de manejo de águas pluviais 

De acordo com a Lei Federal nº.11.445, de janeiro de 2007, na qual se estabeleceram  as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, a “disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da 

vida e do patrimônio público e privado” (art.2º, inciso IV) é um dos princípios fundamentais para a 

prestação dos serviços públicos de saneamento. Ainda em conformidade com a Lei 11.445, entende-

se por drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

Conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 
áreas urbanas (art.3º, inciso I). 

Especialistas no setor ressaltam os impactos ambientais negativos que o processo de 

expansão urbana pode provocar, principalmente, sem o devido planejamento e a adoção de práticas 

e ações relacionadas à gestão da drenagem urbana. O aumento da densidade habitacional nos 

centros urbanos traz consequências como a impermeabilização do solo, a ocupação das áreas de 

risco susceptíveis a deslizamentos e inundações, dentre outras que podem implicar sérios riscos à 

população, além de uma mudança no regime natural do escoamento das águas pluviais. (COSTA 

JÚNIOR, L.L., & BARBASSA, A.P., 2006; Ipea, 2010). 

O levantamento do Seis buscou informações nas sedes e nos distritos municipais para 

caracterizar a infraestrutura e os serviços prestados à população. Especificamente no caso da 

drenagem pluvial, é importante enfatizar a dificuldade de se estabelecer um índice de cobertura na 

prestação desse serviço. As variáveis para uma aproximação desse valor dependem das 

características naturais de cada localidade, do processo de urbanização e de quão suficientes são as 

medidas adotadas para a devida operacionalização do sistema de manejo das águas pluviais. No 

primeiro momento, trataremos de algumas características operacionais e de alguns problemas 

encontrados nas redes de drenagem pluvial urbana com base nas informações disponibilizadas pelas 

operadoras do serviço. 

Apesar dos dados primários terem sido levantados em todos os municípios, alguns não 

disponibilizaram informações. Das 853 sedes municipais visitadas, 842 responderam sobre a 

existência ou inexistência de um sistema de manejo de águas pluviais, uma se recusou (Faria 

Lemos) e as outras dez não responderam a esse bloco específico (Figura 57). 
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Figura 57: Minas Gerais - Sedes municipais que responderam ao questionário de drenagem urbana do Seis – (%) 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Além das sedes, existem 780 distritos em Minas Gerais, distribuídos pelos 853 municípios, 

nos quais também foram investigadas questões sobre o sistema de manejo das águas pluviais. 

Desses 780 distritos, 600 informaram sobre a existência ou não de um sistema de drenagem. Aqui é 

importante salientar que um elevado número de municípios não forneceram qualquer dado sobre o 

sistema de drenagem de seus respectivos distritos (Figura 58). 

 
Figura 58: Minas Gerais - Distritos que responderam ao questionário de drenagem urbana do Seis – (%) 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 

842; 99% 1; 0%

10; 1%

Responderam Recusa Não respondeu

77%

23%

Responderam Não responderam

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

124 

Não obstante, é necessário esclarecer que, para cada questão abordada neste tópico, existe 

um número diferenciado de respondentes e, portanto, os resultados são fundamentados nesses 

percentuais válidos. Para servir de parâmetro à análise do leitor, segue, na Tabela 53, a relação de 

sedes e distritos de Minas Gerais por região de planejamento. 

Tabela 53: Minas Gerais - Número absoluto de sedes e distritos existentes em Minas Gerais, por regiões de planejamento 

Especificação Nº de sedes Nº de distritos 

Alto Paranaíba 31 36 

Central 124 152 

Centro-Oeste de Minas 56 31 

Jequitinhonha-Mucuri 66 65 

Mata 142 128 

Noroeste 19 23 

Norte 89 100 

Rio Doce 102 126 

Sul de Minas 155 63 

Triângulo 35 22 

RMBH 34 34 

Total 853 780 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Foram considerados equipados com sistema de drenagem aqueles municípios que 

informaram pelo menos uma dentre as seguintes variáveis: extensão total da rede de drenagem (em 

quilômetros), extensão da rede subterrânea de drenagem (em quilômetros), utilização de “boca de 

lobo/boca de leão”, de “caixa com grelha na sarjeta”, de “vala/canaleta/sarjeta” ou de outro tipo de 

captação das águas pluviais.  

Como se pode verificar na Tabela 54, 94,77% das 842 sedes municipais possuem o sistema 

de drenagem.  A única região do estado onde todas as sedes possuem rede de drenagem é a Sul de 

Minas. É lá também que observamos, proporcionalmente, o maior número de distritos que contam 

com tal serviço (95,74%). 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

125 

Tabela 54: Minas Gerais - Percentual das sedes e distritos que possuem rede de drenagem pluvial, por regiões de planejamento 

Especificação 
Rede de Drenagem (%) 

Total Absoluto 
Possui Não possui 

Não soube 
avaliar 

Sedes     

Alto Paranaíba 90,32 6,45 3,23 31 

Central 94,17 5,83 0,00 120 

Centro-Oeste de Minas 98,18 1,82 0,00 55 

Jequitinhonha-Mucuri 88,89 11,11 0,00 63 

Mata 99,29 0,71 0,00 141 

Noroeste 78,95 21,05 0,00 19 

Norte 81,82 18,18 0,00 88 

Rio Doce 98,02 1,98 0,00 101 

Sul de Minas 100,00 0,00 0,00 155 

Triângulo 94,29 5,71 0,00 35 

RMBH 97,06 2,94 0,00 34 

Total Minas Gerais (absoluto) 798 43 1 842 

Minas Gerais 94,77 5,11 0,12  

Distritos     

Alto Paranaíba 55,88 44,12 0 34 

Central 65,22 33,91 0,87 115 

Centro-Oeste de Minas 84,21 15,79 0 19 

Jequitinhonha-Mucuri 56,60 43,40 0 53 

Mata 91,94 8,06 0 124 

Noroeste 47,37 36,84 15,79 19 

Norte 44,00 40,00 16 75 

Rio Doce 95,59 4,41 0 68 

Sul de Minas 95,74 4,26 0 47 

Triângulo 40,91 59,09 0 22 

RMBH 91,67 8,33 0 24 

Total Minas Gerais (absoluto) 437 147 16 600 

Minas Gerais 72,83 24,50 2,67  

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A região que apresenta o quadro mais deficitário em relação ao sistema de drenagem é o 

Noroeste, onde 21,05% das sedes municipais não dispõem do serviço. Todavia, é no Triângulo que 

encontramos, proporcionalmente, o maior número de distritos sem o serviço de manejo das águas 

pluviais (59,09%), bem acima do percentual total dos distritos que não possuem rede de drenagem 

(24,50%). Tais informações podem ser visualizadas na Figura 59. 
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Figura 59: Minas Gerais - Municípios de Minas Gerais com rede de drenagem pluvial urbana, por regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Diferente dos outros serviços do saneamento básico, não há diversidade de operadoras no 

setor de drenagem. Como se observa na Tabela 55, 99,25% dos 799 municípios que responderam 

sobre o responsável pelo serviço de drenagem em suas sedes afirmaram que ela é feita pela 

administração direta do poder público. Somente cinco sedes (0,63%) eram operadas por uma 

autarquia. Já 94,48% dos 453 distritos tinham o serviço prestado pela administração direta do poder 

público, 1,99%, (nove distritos) por uma autarquia municipal, e 3,53% (16 distritos) não sabiam 

qual entidade era responsável. 

 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

127 

Tabela 55: Minas Gerais - Constituição jurídica das operadoras da rede de drenagem pluvial urbana, por regiões de planejamento 

Especificação 

Constituição Jurídica (%) 

Total Absoluto Administração direta do 
poder público 

Autarquia Não Soube Avaliar 

Sedes     

Alto Paranaíba 96,55 0,00 3,45 29 

Central 100,00 0,00 0,00 113 

Centro-Oeste de Minas 100,00 0,00 0,00 54 

Jequitinhonha-Mucuri 100,00 0,00 0,00 56 

Mata 99,29 0,71 0,00 140 

Noroeste 93,33 6,67 0,00 15 

Norte 98,61 1,39 0,00 72 

Rio Doce 100,00 0,00 0,00 99 

Sul de Minas 99,35 0,65 0,00 155 

Triângulo 100,00 0,00 0,00 33 

RMBH 96,97 3,03 0,00 33 

Minas Gerais 99,25 0,63 0,13 799 

Distritos     

Alto Paranaíba 100,00 0,00 0,00 19 

Central 94,74 3,95 1,32 76 

Centro-Oeste de Minas 100,00 0,00 0,00 16 

Jequitinhonha-Mucuri 100,00 0,00 0,00 30 

Mata 95,61 4,39 0,00 114 

Noroeste 66,67 8,33 25,00 12 

Norte 73,33 0,00 26,67 45 

Rio Doce 100,00 0,00 0,00 65 

Sul de Minas 100,00 0,00 0,00 45 

Triângulo 100,00 0,00 0,00 9 

RMBH 100,00 0,00 0,00 22 

Minas Gerais 94,48 1,99 3,53 453 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Dessas operadoras, 12,34% não possuem um sistema de atendimento à população nas 

sedes municipais, e os restantes 87,66% prestam algum atendimento, seja por telefone, 

pessoalmente, pelo correio eletrônico, fax, correspondência ou pela combinação de dois ou mais 

canais de comunicação. Já para os distritos, a disponibilidade é inversa. Para 85,88% não existe um 

sistema de atendimento, e em apenas 14,12% ele é feito por um dos meios citados anteriormente 

(Figura 60).  
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Figura 60: Minas Gerais - Sistema de atendimento à população pelas operadoras de serviço de drenagem urbana, por sedes e distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Como se verifica na Figura 61, a maioria das operadoras do sistema de drenagem pluvial 

urbana está a serviço da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município. 

 

Figura 61: Minas Gerais - Setor municipal responsável pelo sistema de drenagem pluvial urbano 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Em se tratando das características operacionais do sistema de manejo das águas pluviais, 

percebe-se, na Figura 62, que a maioria dos municípios monitora a rede de drenagem de suas sedes 

(75,96%) e seus distritos (74,41%). 

 

Figura 62: Minas Gerais - Frequência do monitoramento da rede de drenagem pluvial urbana, por sedes e distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Todavia, é expressivo o número de municípios que não fazem tal monitoramento (24,04% 

para as sedes e 25,09% para os distritos) e dos que monitoram apenas com frequência anual 

(19,31% para as sedes e 16,67% para os distritos) e ocasional (8,57% para as sedes e 10,09% para 

os distritos). Essa informação, associada ao número de municípios que contam com um especialista 

em hidrologia (Figura 63), evidencia certa precariedade em relação à qualidade do monitoramento e 

de possíveis manutenções preventivas para o sistema de drenagem. Destacam-se Alto Paranaíba, 

Mata, Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo, onde não há especialista responsável 

em qualquer distrito dessas regiões de planejamento. 
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Figura 63: Minas Gerais - Existência de especialista em hidrologia responsável pela rede de drenagem pluvial urbana, por sedes e distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Outro elemento importante para uma prevenção mais adequada ao funcionamento da rede é a 

consulta regular das informações pluviométricas e meteorológicas. Nesse sentido, os dados também 

são preocupantes: 73,38% das sedes e 67,14% dos distritos de Minas Gerais não realizam essa 

consulta regularmente (Figura 64). Na região Noroeste, por exemplo, nenhum distrito a realiza. 

 

Figura 64: Minas Gerais - Consulta regular de informações pluviométricas e meteorológicas, segundo as sedes e distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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A caracterização da rede de drenagem de águas pluviais é importante para o conhecimento 

de todo o sistema e, consequentemente, para uma devida avaliação de problemas eventuais. 

Trezentas e setenta e nove (47,49%) das 798 sedes mineiras com sistemas de drenagem urbano 

possuíam sistema de drenagem subterrânea. Já 91 (20,82%) dos 437 distritos que possuem rede 

contam com drenagem subterrânea, que pode ser constituída por rede unitária, também conhecida 

como mista ou combinada, e por rede separadora. A primeira, utilizada para escoar tanto a água da 

chuva como o esgoto sanitário, está presente em 310 sedes (39,95%) e 168 distritos (41,48%) de 

Minas Gerais. Já a rede separadora, formada por duas canalizações distintas, uma para escoamento 

da água da chuva e outra para o do esgoto, é encontrada em 465 sedes e em 236 distritos (Figura 

65). 

 
Figura 65: Minas Gerais - Tipo de rede de drenagem urbana, por sedes e distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em uma comparação regional, observa-se na Tabela 56 que a maioria das sedes e dos 

distritos utilizam a rede separadora de drenagem pluvial, com exceção do Jequitinhonha-Mucuri, 

onde 55,56% das sedes e 60% dos distritos fazem uso da rede unitária de águas pluviais. 
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Tabela 56: Minas Gerais - Tipo de rede de drenagem urbana nas sedes e distritos, por regiões de planejamento 

Especificação 

Tipo de rede de drenagem urbana (%) 

Total Absoluto 
Rede unitária ou mista Rede separadora Não soube avaliar 

Sede     

Alto Paranaíba 39,29 60,71 0 28 

Central 40,19 59,81 0 107 

Centro-Oeste de Minas 43,40 56,60 0 53 

Jequitinhonha-Mucuri 55,56 44,44 0 54 

Mata 44,85 55,15 0 136 

Noroeste 7,14 92,86 0 14 

Norte 35,82 64,18 0 67 

Rio Doce 35,35 64,65 0 99 

Sul de Minas 40,52 59,48 0 153 

Triângulo 18,18 81,82 0 33 

RMBH 43,75 53,13 3,13 32 

Minas Gerais (Absoluto) 310 465 1 776 

Minas Gerais  39,95 59,92 0,13  

Distrito     

Alto Paranaíba 42,11 57,89 0 19 

Central 52,24 47,76 0 67 

Centro-Oeste de Minas 31,25 68,75 0 16 

Jequitinhonha-Mucuri 60,00 40,00 0 25 

Mata 40,35 59,65 0 114 

Noroeste 0,00 100,00 0 9 

Norte 45,00 50,00 0 20 

Rio Doce 38,46 61,54 0 65 

Sul de Minas 39,53 60,47 0 43 

Triângulo 11,11 88,89 0 9 

RMBH 38,89 61,11 0 18 

Minas Gerais (Absoluto) 168 236 1 405 

Minas Gerais  41,48 58,27 0,25  

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Marcos Von Sperling (2005) enumera algumas vantagens e desvantagens na utilização de 

um ou outro tipo de rede de drenagem. 

Inconvenientes do sistema combinado: 

• custos iniciais elevados; 

• grandes dimensões das canalizações; 

• risco de refluxo do esgoto sanitário para o interior das residências, por 
ocasião das cheias; 

• as ETEs não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão  gerada no 
período de chuvas (extravasamento sem tratamento); 

• possível ocorrência de mau cheiro proveniente de boca de lobo e demais 
pontos do sistema; 

• o regime de chuvas torrencial no país demanda tubulações de grandes 
diâmetros, com capacidade ociosa no período seco. 
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Vantagens do sistema separador: 

• afastamento das águas pluviais facilitado (diversos lançamentos ao longo 
do curso sem a necessidade de transporte a longas distâncias); 

• menores dimensões das canalizações de coleta e afastamento das águas 
residuárias; 

• possibilidade de emprego de diversos materiais para as tubulações de 
esgotos, como tubos cerâmicos, de concreto, PVC ou, em casos especiais, 
ferro fundido; 

• redução dos custos e prazos de construção; 

• possível planejamento de execução das obras por partes, considerando a 
importância para a comunidade e possibilidades de investimentos; 

• melhoria das condições de tratamento dos esgotos sanitários; 

• Não ocorrência de extravasão dos esgotos nos períodos de chuva intensa 
(2005, p.55. Destaques originais). 

Na maioria das vezes (78,76%), as águas pluviais coletadas pela rede de drenagem urbana 

são lançadas em cursos d'água, seja em rios, córregos e/ou ribeirões. Pode-se inferir, portanto, que 

naqueles municípios dotados de rede unitária, esses corpos d'água recebem, além das águas 

pluviais, o esgoto sanitário sem qualquer tratamento. Com menos frequência, as águas pluviais 

também são lançadas em lagos, grotas, depressões naturais, fundos de vale, em áreas livres públicas 

ou particulares ou em duas ou mais combinações desses destinos. 

Como se verifica na Tabela 57, a coleta das águas pluviais ocorre, principalmente, 

naqueles municípios que possuem a rede de drenagem, através de uma combinação dos tipos de 

captação: boca de lobo, caixa com grelha, valas/canaletas/sarjetas. 

Tabela 57: Minas Gerais – Tipo de captação das águas pluviais, por sedes e distritos 

Especificação 
Sedes Distritos 

Absoluto (%) Absoluto (%) 

Boca de lobo 124 15,64 75 17,56 

Caixa com grelha na sarjeta 25 3,15 24 5,62 

Boca de lobo e caixa com grelha na sarjeta 144 18,16 58 13,58 

Vala/canaleta/sarjeta 39 4,92 42 9,84 

Boca de Lobo e vala/canaleta/sarjeta 75 9,46 37 8,67 

Caixa com grelha na sarjeta e vala/canaleta/sarjeta 6 0,76 1 0,23 

Boca de Lobo, caixa com grelha na sarjeta e vala/canaleta/sarjeta 351 44,26 177 41,45 

Não soube avaliar 2 0,25 3 0,70 

Outro 28 3,40 10 2,34 

Total 794 100,00 427 100,00 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Para o devido funcionamento da rede e dos pontos de captação das águas pluviais, é 

necessária a manutenção regular desses equipamentos. Caso contrário, podem ocorrer 

assoreamentos na rede, tal como declarado em 40,08% das sedes e 42,82% dos distritos municipais. 

Como se verifica na Tabela 58, a região que apresenta, proporcionalmente, o maior número de 

problemas com assoreamento na rede é a RMBH, tanto em suas sedes (66,67%) quanto em seus 

distritos (68,18%). A região de planejamento com menor índice de assoreamento, proporcional ao 

número de municípios de sua região, é o Triângulo, onde 12,12% das sedes, e nenhum distrito 

apresentaram problemas. 

Tabela 58: Minas Gerais - Assoreamento da rede de drenagem nas sedes e distritos, por regiões de planejamento 

Especificação 
Problemas de assoreamento na rede de drenagem 

Total Absoluto 
Sim (absoluto) Não (absoluto) 

Sede    

Alto Paranaíba 28,57 71,43 28 

Central 42,20 57,80 109 

Centro-Oeste de Minas 30,19 69,81 53 

Jequitinhonha-Mucuri 42,86 57,14 56 

Mata 41,18 58,82 136 

Noroeste 33,33 66,67 15 

Norte 53,52 46,48 71 

Rio Doce 44,44 55,56 99 

Sul de Minas 33,99 66,01 153 

Triângulo 12,12 87,88 33 

RMBH 66,67 33,33 33 

Minas Gerais 40,08 59,92 786 

Distrito    

Alto Paranaíba 57,89 42,11 19 

Central 50,00 50,00 68 

Centro-Oeste de Minas 18,75 81,25 16 

Jequitinhonha-Mucuri 53,33 46,67 30 

Mata 44,74 55,26 114 

Noroeste 11,11 88,89 9 

Norte 30,00 70,00 30 

Rio Doce 44,62 55,38 65 

Sul de Minas 30,23 69,77 43 

Triângulo 0,00 100,00 9 

RMBH 68,18 31,82 22 

Minas Gerais 42,82 57,18 425 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Os municípios declararam realizar manutenção periódica de suas redes de drenagem em 

767 sedes (96,12% das com rede instituída) e 406 distritos (92,91% das com rede instituída). Essa 

manutenção é feita, principalmente, com a varrição e limpeza de vias (90,91% das sedes e 87,09% 

dos distritos) e limpeza e desobstrução dos dispositivos de captação, como as bocas de lobo e as 

bocas de leão (86,87% das sedes e 81,22% dos distritos). Manutenções que envolvem maiores 

custos, como a limpeza e desobstrução de galerias, limpeza e dragagem de canais, foram declaradas 

ei9000654
Stamp



Relatório do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

135 

por um número relativamente menor de sedes e distritos, o que pode explicar, pelo menos em parte, 

o assoreamento da rede em vários municípios (Figura 66 e Figura 67). 

 
Figura 66: Minas Gerais - Manutenção da rede de drenagem urbana nas sedes municipais 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 67: Minas Gerais - Manutenção da rede de drenagem urbana nos distritos 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Percebe-se na Tabela 59, que cerca da metade dos municípios realizaram algum tipo de 

obra na rede de drenagem pluvial, seja para sua instalação ou ampliação. A região com a maior 

proporção de municípios que realizaram obras foi a RMBH (74,19% nas sedes e 68,42% nos 

distritos). Ao contrário, a região Norte teve o menor percentual de sedes que instalaram ou 

ampliaram suas redes de drenagem (28,57%). Nos distritos, destaca-se o Triângulo (6,67%). 

Tabela 59: Minas Gerais - Obras na rede de drenagem urbana nas sedes e nos distritos 

Especificação 
Foram realizadas obras para instalação 

ou ampliação da rede 

Foram realizadas obras para instalação ou 
ampliação da rede 

(%) Total Absoluto 

Sim Não Sim Não 

Sede      

Alto Paranaíba 14 15 48,28 51,72 29 

Central 69 43 61,61 38,39 112 

Centro-Oeste de Minas 27 26 50,94 49,06 53 

Jequitinhonha-Mucuri 19 40 32,20 67,80 59 

Mata 89 50 64,03 35,97 139 

Noroeste 8 9 47,06 52,94 17 

Norte 24 60 28,57 71,43 84 

Rio Doce 49 49 50,00 50,00 98 

Sul de Minas 91 64 58,71 41,29 155 

Triângulo 18 16 52,94 47,06 34 

RMBH 23 8 74,19 25,81 31 

Minas Gerais  431 380 53,14 46,86 811 

Distrito      

Alto Paranaíba 3 17 15,00 85,00 20 

Central 45 34 56,96 43,04 79 

Centro-Oeste de Minas 8 10 44,44 55,56 18 

Jequitinhonha-Mucuri 9 33 21,43 78,57 42 

Mata 70 48 59,32 40,68 118 

Noroeste 2 9 18,18 81,82 11 

Norte 6 47 11,32 88,68 53 

Rio Doce 23 45 33,82 66,18 68 

Sul de Minas 19 26 42,22 57,78 45 

Triângulo 1 14 6,67 93,33 15 

RMBH 13 6 68,42 31,58 19 

Minas Gerais 199 289 40,78 59,22 488 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Quando perguntado sobre os principais problemas de drenagem identificados nos 

municípios, a maioria citou somente as enxurradas (28,19% nas sedes e 26,90% nos distritos). A 

porcentagem de sedes e distritos que declararam não haver tais problemas pode ser visualizada, 

respectivamente, nas Figura 68 e Figura 69. Ademais, as enchentes, alagamentos/inundações e 

deslizamentos de terra/escorregamentos foram bastante citados em uma combinação de duas ou 

mais ocorrências destes eventos.  
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Figura 68: Minas Gerais – Porcentagem de sedes municipais sem problemas de drenagem 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 69: Minas Gerais – Porcentagem de distritos sem problemas de drenagem 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

A ausência de um sistema de drenagem pluvial urbano, somado à ocorrência de chuvas 

intensas, pode acarretar ainda significativos impactos sobre a população residente nas chamadas 

áreas de risco, em virtude de eventos de desastres naturais, como enchentes, enxurradas, 

inundações, alagamentos e deslizamentos. 
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Uma situação que evidencia esse problema é o processo de urbanização presente nas 

margens dos corpos d’água dentro das cidades. No levantamento do Seis, percebe-se pela Tabela 

60, que os principais cursos d’água são ocupados parcialmente ou totalmente por residências e ruas 

(se somados, 64,26% nas sedes e 61,56% nos distritos). 

Tabela 60: Minas Gerais - Característica do principal curso d’água que corta a área urbanizada por sedes e distritos, por regiões de 
planejamento – (%) 

Especificação 
Ocupado por 
residências e 

ruas 

Parcialmente 
ocupado por 
residências e 

ruas 

Canalizado 
Mantido em 

estado 
natural 

As margens são 
ocupadas por 

parques ou praças 

Não ocupado, 
mas sem 

vegetação às 
margens 

Total 
Absoluto 

Sede        
Alto Paranaíba 27,27 40,91 4,55 27,27 0,00 0,00 22 

Central 15,46 41,24 2,06 36,08 1,03 4,12 97 

Centro-Oeste de Minas 21,15 38,46 9,62 25,00 0,00 5,77 52 

Jequitinhonha-Mucuri 26,79 37,50 1,79 26,79 0,00 7,14 56 

Mata 25,37 51,49 0,75 20,90 0,00 1,49 134 

Noroeste 0,00 40,00 0,00 53,33 0,00 6,67 15 

Norte 8,70 52,17 1,45 34,78 0,00 2,90 69 

Rio Doce 30,61 39,80 1,02 18,37 0,00 10,20 98 

Sul de Minas 19,31 46,21 6,90 22,76 0,00 4,83 145 

Triângulo 10,71 17,86 21,43 50,00 0,00 0,00 28 

RMBH 22,58 41,94 6,45 25,81 3,23 0,00 31 

Minas Gerais 20,75 43,51 4,02 27,04 0,27 4,42 747 

Distrito 
       

Alto Paranaíba 40,00 40,00 6,67 13,33 0,00 0,00 15 

Central 21,67 48,33 0,00 26,67 0,00 3,33 60 

Centro-Oeste de Minas 37,50 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 16 

Jequitinhonha-Mucuri 24,24 42,42 0,00 24,24 0,00 9,09 33 

Mata 15,69 48,04 5,88 29,41 0,00 0,98 102 

Noroeste 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4 

Norte 0,00 34,29 0,00 51,43 0,00 14,29 35 

Rio Doce 26,56 48,44 14,06 7,81 1,56 1,56 64 

Sul de Minas 5,88 47,06 0,00 44,12 0,00 2,94 34 

Triângulo 0,00 25,00 0,00 75,00 0,00 0,00 4 

RMBH 11,11 50,00 0,00 38,89 0,00 0,00 18 

Minas Gerais 18,18 43,38 4,16 30,65 0,26 3,38 385 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

O próprio sistema de informações sobre desastres naturais ainda é pouco consolidado no 

país. Apesar dos esforços dos sistemas de Defesa Civil estaduais, pouca é a capacidade de análise 

mais refinada sobre o perfil, a evolução, o padrão e os afetados por eventos de extremo climático 

(ZUCARELLI, OJIMA, LOPES, 2010). Com base no primeiro levantamento sistematizado dessas 

informações, podemos perceber que certas regiões se destacam das demais. De acordo com os 

dados obtidos pela pesquisa do Seis, é possível mapear aquelas mais susceptíveis às ocorrências de 

inundações e deslizamentos a partir da distribuição espacial do número de eventos naturais e de 

afetados. As Figura 70 e Figura 71, ilustram o número de sedes e distritos que registraram episódios 

de inundações por região de planejamento entre 2008 e 2009. 
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Figura 70: Minas Gerais - Porcentagem de sedes que registraram episódios de inundações, por regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 71: Minas Gerais - Porcentagem de distritos que registraram episódios de inundações, por regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Nota-se pelas Figura 70 e Figura 71, que a região com a maior proporção entre sedes 

existentes e atingidas por inundações é a Rio Doce (57,84%), seguida pela da Mata, com 53,52%. É 

também na região da Mata que se nota o maior número proporcional de distritos atingidos 

(82,81%). A região com menor incidência de inundações nas sedes é o Triângulo (14,29%). Nos 

distritos, é a Central (46,05%). 
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Já o levantamento sobre o número de municípios que registraram domicílios afetados, seja 

por inundações (Figura 72 e Figura 73) ou por deslizamentos (Figura 74 e Figura 75), pode ser 

visualizado adiante. 

 
Figura 72: Minas Gerais - Porcentagem de sedes que registraram domicílios afetados por inundações, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 73: Minas Gerais - Porcentagem de distritos que registraram domicílios afetados por inundações, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 
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Figura 74: Minas Gerais - Porcentagem de sedes que registraram domicílios afetados por deslizamentos, segundo as regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

 
Figura 75: Minas Gerais - Porcentagem de distritos que registraram domicílios afetados por deslizamentos segundo as regiões de 

planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em termos absolutos, torna-se mais evidente a diferença entre a quantidade de inundações 

e a de domicílios afetados conforme demonstra a Tabela 61. 
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Tabela 61: Minas Gerais – Municípios que registraram episódios de inundações, domicílios afetados por inundações e deslizamentos, por 
sede, distrito e regiões de planejamento 

Especificação Registros de episódios de inundações 
Registros de  domicílios 
afetados por inundações 

Registro de domicílios 
afetados por deslizamentos 

Sede    
Alto Paranaíba 12 9 3 

Central 41 30 23 

Centro-Oeste de Minas 23 19 9 

Jequitinhonha-Mucuri 25 19 17 

Mata 76 50 56 

Noroeste 3 2 3 

Norte 21 18 8 

Rio Doce 59 47 42 

Sul de Minas 78 57 34 

Triângulo 5 2 0 

RMBH 17 13 12 

Total 360 266 207 

Distrito    
Alto Paranaíba 20 0 0 

Central 70 2 3 

Centro-Oeste de Minas 18 2 0 

Jequitinhonha-Mucuri 38 2 2 

Mata 106 11 13 

Noroeste 11 0 0 

Norte 51 3 0 

Rio Doce 63 7 4 

Sul de Minas 42 4 2 

Triângulo 15 0 0 

RMBH 19 3 0 

Total 453 34 24 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Percebe-se que as regiões onde se registraram a ocorrência de inundações não refletem, 

proporcionalmente, o mesmo número de municípios que confirmaram domicílios afetados. Esse 

fato elucida a existência de fatores importantes que merecem ser investigados e devem considerar 

políticas públicas específicas, para cada localidade, no enfrentamento diferenciado das 

vulnerabilidades e especificidades regionais (ZUCARELLI, OJIMA, LOPES, 2010). 

Com base na classificação estabelecida pela Defesa Civil de Minas Gerais (2010), é 

possível ponderar os desastres ocorridos e priorizar ações de planejamento e de execução. Nota-se, 

na Tabela 62, que a maioria das ocorrências é de “pequeno porte”. Contudo, a região da Mata é a 

que apresenta o maior número de sedes e distritos com registro de ocorrências classificado com o 

nível de intensidade “muito grande”.24 

                                                 
24 Conforme definição da Defesa Civil de Minas Gerais, a classificação dos desastres é estabelecida conforme o volume 
de população afetada. No caso, ele se refere ao número de pessoas desalojadas, desabrigadas, deslocadas, desaparecidas, 
levemente feridas, gravemente feridas, enfermas e mortas (DEFESA CIVIL, 2010). 
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Tabela 62: Minas Gerais - Classificação dos desastres ocorridos, segundo o volume de população afetada, por sedes, distritos e regiões de 
planejamento 

Especificação Muito grande Grande Médio Pequeno Não houve desastre Total 

Sede       

Alto Paranaíba 0 0 2 5 22 29 

Central 0 8 14 36 54 112 

Centro-Oeste de Minas 0 1 8 13 32 54 

Jequitinhonha-Mucuri 0 10 12 11 24 57 

Mata 9 18 27 45 37 136 

Noroeste 0 0 0 5 12 17 

Norte 0 2 4 17 61 84 

Rio Doce 0 7 19 35 37 98 

Sul de Minas 2 9 17 31 92 151 

Triângulo 0 0 0 3 30 33 

RMBH 2 1 8 15 6 32 

Minas Gerais 13 56 111 216 407 803 

Distrito        

Alto Paranaíba 0 0 4 0 16 20 

Central 0 3 4 27 37 71 

Centro-Oeste de Minas 0 0 0 3 14 17 

Jequitinhonha-Mucuri 0 5 6 11 17 39 

Mata 4 7 17 17 65 110 

Noroeste 0 0 0 0 10 10 

Norte 0 1 1 7 45 54 

Rio Doce 0 1 3 6 45 55 

Sul de Minas 0 0 0 4 39 43 

Triângulo 0 0 0 0 15 15 

RMBH 1 0 4 5 8 18 

Minas Gerais 5 17 39 80 311 452 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Uma variável importante na análise da intensidade dos desastres é a população total 

atingida. Como se pode visualizar na Figura 76, o maior número de afetados, em termos absolutos, 

foi verificado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (70.540 pessoas), na da Mata (43.530 

pessoas), no Rio Doce (26.643 pessoas) e no Sul de Minas (19.721 pessoas). 
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Figura 76 - Distribuição espacial da população total atingida por catástrofes, por regiões de planejamento 

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis), 2011 

Em termos relativos, considerando o número de afetados sobre a população total da região 

de planejamento, observa-se que os maiores índices estão, respectivamente, nas regiões da Mata, 

Rio Doce e Alto Paranaíba. Portanto, podemos considerá-las as mais vulneráveis às intempéries 

naturais e às situações de risco. As regiões com menores taxas percentuais de afetados são 

Triângulo e Noroeste. 
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III.  Considerações finais 

Tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, e na Lei nº 11.720/1994, que dispõe sobre a política estadual 

de saneamento básico, o governo de Minas Gerais, de forma pioneira no Brasil, criou, através do 

Decreto 45.137/2009, o Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis). 

O sistema, composto por informações das cinco principais dimensões do setor de 

saneamento ambiental – abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 

drenagem urbana e gestão municipal dos serviços – consiste em uma pesquisa censitária que 

levantou mais de 442 dados para todos os municípios mineiros, através de entrevista presencial e 

autopreenchimento. Foram 191 questões sobre gestão municipal, 76 sobre abastecimento de água, 

72 relacionadas a esgotamento sanitário, 51 relativas ao manejo de resíduos sólidos e 52 na área de 

drenagem pluvial urbana. 

É importante ressaltar que muitas dessas informações ainda não foram analisadas e, por 

isso, não constam no presente relatório. Esse contempla apenas algumas informações preliminares, 

consideradas imprescindíveis para a avaliação da atual situação dos serviços de saneamento básico 

em Minas Gerais. Além disso, a representatividade estatística também foi considerada para essa 

seleção, já que muitas questões não foram respondidas nem pelas prefeituras nem pelas empresas 

operadoras de serviços de saneamento nos municípios. 

Por se tratar de uma iniciativa pioneira em Minas Gerais e no Brasil, ainda há muito para 

ser feito e revisto, inclusive para as próximas edições da pesquisa. Como a proposta é construir um 

sistema com informações atualizadas periodicamente por biênio, tendo como marco zero o biênio 

2008-2009, espera-se que nos próximos anos seja possível fazer análises sobre a evolução do setor 

de saneamento de Minas Gerais, com base nas informações mais detalhadas coletadas pelo Seis.  

Cabe chamar a atenção para o fato de que esse é apenas o primeiro retrato da situação no 

estado, já que não existe uma base de dados com informações tão detalhadas, representativas e 

compatíveis com outras bases de dados que permitam uma análise comparativa.  

Embora os gastos sociais com saneamento básico tenham aumentado, principalmente nesta 

última década, e as pesquisas sobre saneamento – PNSB e SNIS – venham apontando uma melhora 

nos indicadores, os resultados preliminares encontrados pelo Seis mostram que ainda há muito a ser 

feito na área de saneamento básico em Minas Gerais. 
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Na área de gestão municipal, os resultados indicam que a gestão desses serviços é ainda 

incipiente nos municípios mineiros. Isso fica explícito tendo em vista a falta de conhecimento sobre 

questões fundamentais relativas a cada setor e o descumprimento da legislação pertinente ao 

saneamento básico. A deficiência na gestão fica explicitada, também, pela dificuldade de 

sistematização das informações por parte dos gestores públicos e de algumas operadoras de serviços 

nas várias áreas do saneamento.  

A falta de instrumentos de gestão e planejamento do setor de saneamento básico nos 

municípios, tais como os conselhos municipais de saneamento, plano diretor e instrumentos legais 

de regulação do uso e ocupação do solo, dentre outros, também reforça essa carência. Entende-se 

que uma gestão eficiente é necessária, porém, pode ser insuficiente para garantir a boa qualidade 

dos serviços.  

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, como se demonstrou neste relatório, 

ainda é considerável o número de sedes municipais e, principalmente, distritos que não possuem 

rede coletora, em Minas Gerais. Esses valores são piores para os municípios de pequeno porte (com 

população residente menor ou igual a 20.000 habitantes) e melhores para aqueles municípios 

maiores. Para aqueles com até 20.000 habitantes, o grau de cobertura médio é de 47,8%; para os 

com população superior ou igual a 100.000 habitantes, é de 90,1%. 

As deficiências no sistema de esgotamento sanitário não se resumem à cobertura. É 

interessante observar que ainda é muito frequente a existência de rede unitária para destinação das 

águas residuárias; há um número relativamente pequeno de municípios que, mesmo equipados com 

rede coletora, possuem ETEs em funcionamento; em municípios/distritos onde há ETEs em 

funcionamento, em muitos casos o esgoto não é tratado; são poucas as ETEs que têm licença de 

operação; e o esgoto é lançado nos principais cursos d’água sem o devido monitoramento. 

Um aspecto positivo que merece ser destacado é que, apesar de serem poucos os 

municípios onde há ETEs em operação, quantidade considerável deles informou possuir ETEs 

planejadas e/ou projetadas e/ou em construção. Isso significa dizer que muitos municípios estão 

trabalhando para tentar melhorar o tratamento do esgoto e tentar cumprir as diretrizes e os prazos 

estabelecidos na DN 128/2008. 

Em Minas Gerais, os serviços de abastecimento de água e de manejo e destinação final de 

resíduos sólidos são os de melhor qualidade e maior alcance. Em todas as sedes municipais há rede 

de abastecimento de água, mas de acordo com os resultados da pesquisa, seu acesso ainda não é 

universal. Nos distritos, o acesso é mais restrito e, em alguns casos, inexistente. Ainda há 
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municípios onde a água não recebe tratamento adequado antes de ser distribuída, faltam 

instrumentos para a estimação de perda, há intermitências e rodízios na distribuição, dentre outros. 

Para o serviço de abastecimento de água, o grau de cobertura é diretamente proporcional 

ao tamanho do município. Para os municípios de pequeno porte (população até 20.000 habitantes), 

o grau de cobertura médio é de 65%. Para aqueles com população superior a 100.000 habitantes, 

esse valor sobe para 94,13%, quase atingindo a universalização do serviço. 

Quanto ao manejo dos resíduos sólidos, na maior parte dos municípios, o lixo é destinado a 

aterros controlados. Apesar de não ser a solução ambientalmente mais adequada para a destinação 

final do lixo, é, sem dúvida, melhor que o lixão, uma vez que a compactação e a cobertura reduzem 

a probabilidade de contaminação da população. A segunda principal forma de destinação final dos 

resíduos são os lixões, que oferecem sérios riscos tanto à população quanto ao meio ambiente. Em 

terceiro lugar, destacam-se os aterros sanitários, esses sim, considerados os mais adequados. 

Outra deficiência na área de resíduos sólidos está expressa no pequeno número de sedes 

municipais que possuem serviços de coleta seletiva. Dos municípios que responderam ao 

questionário, apenas 25% declararam realizar esse tipo de coleta. 

Não podemos deixar de mencionar, ainda, que, em alguns municípios, os resíduos de 

serviços de saúde –- contagiosos ou suspeitos de contaminação – são despejados em lixões ou em 

aterros controlados. Segundo a legislação, tais resíduos devem ser divididos em grupos e 

submetidos a processos específicos de tratamento para descontaminação. Somente depois devem ser 

encaminhados para disposição final em aterro sanitário licenciado ou outro local devidamente 

licenciado.  

Assim como no setor de esgotamento sanitário, são vários os instrumentos legais que 

estabelecem as diretrizes e os prazos para o licenciamento do tratamento e da disposição final de 

resíduos sólidos urbanos, tais como as deliberações normativas do Copam nº52/2001, 105/2006, 

118/2008 e 119/2008, e a Lei 18.031/2009, que dispõe sobre a gestão e a política estadual de 

resíduos sólidos. Sendo assim, alguns municípios devem ainda se adequar aos prazos para 

cumprimento dessas normativas. 

Embora a maior parte dos municípios tenha declarado possuir rede de drenagem pluvial 

urbana, essa dimensão é difícil de ser avaliada. Tal como se mencionou anteriormente, ela depende 

das características dos municípios: da necessidade de instalação de mecanismos para escoamento 

das águas de chuvas e da capacidade de absorção do solo, dentre outros. Nesse sentido, foram 
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levantadas apenas características e considerações sobre problemas da ausência e da insuficiência do 

sistema de drenagem estabelecido naqueles municípios que dispõem dos serviços. 

Em relação às cinco dimensões do saneamento analisadas neste relatório, alguns pontos 

merecem destaque. 

O primeiro diz respeito ao fato de que, em todas as cinco dimensões, o grau de resposta das 

perguntas foi muito maior nas sedes municipais do que nos distritos. Para algumas variáveis, a 

ausência de informação é tão grande que se torna inviável fazer inferências com o mínimo de 

confiabilidade. 

O segundo: as informações coletadas pelo Seis não permitem fazer inferência alguma sobre 

a situação do domicílio (rural ou urbano), sobre a diferença entre o grau de cobertura dos sistemas 

de abastecimento de água e esgoto, uma vez que foram coletadas apenas informações para as sedes 

municipais e os distritos segundo definição do IBGE. 

É sabido, contudo, que para fins de planejamento de políticas públicas, analisar a 

distribuição dos serviços segundo a situação do domicílio é importante. Em primeiro lugar, porque, 

em muitos casos, a oferta de alguns serviços públicos por parte do poder público se limita à área 

urbana e é fator determinante das demandas por bens e serviços. Segundo porque as soluções 

alternativas para a substituição de alguns serviços são distintas se considerarmos as áreas rurais e 

urbanas.  

O terceiro ponto que merece destaque e foi coberto pelo levantamento realizado pelo Seis, 

mas ainda não analisado neste relatório, são as soluções alternativas – individuais e coletivas – 

adotadas pelo poder público municipal ou pela população residente nas sedes e/ou distritos sem 

acesso à rede de esgoto e água. Essas questões serão analisadas posteriormente. Ressalta-se que os 

resultados apresentados neste relatório referem-se, portanto, ao acesso aos sistemas instituídos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O quarto e último ponto para o qual vale a pena chamar a atenção está relacionado ao 

tamanho do município, em termos de população, e sua localização no estado. Ainda não é possível 

fazer afirmação alguma, pois seria necessário analisar mais detidamente outras informações não 

inseridas neste relatório, mas é possível dizer que há indícios de que a maior carência em termos 

quantitativos e qualitativos dos serviços de saneamento básico, em Minas Gerais, encontra-se nos 

municípios de pequeno porte e nos distritos.  

Por fim, destaca-se que este relatório, o primeiro elaborado a partir dos dados primários do 

Seis, apresenta um panorama geral da situação do saneamento em Minas Gerais. Embora não 
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apresente resultados conclusivos, é possível afirmar que ainda são muitos os desafios do poder 

público para garantir à população a universalização e a qualidade dos serviços de saneamento 

básico. Dentre esses desafios devemos citar a importância da consolidação do Seis com a 

continuidade do trabalho de coleta e sistematização dos dados relativos ao setor de saneamento 

básico. O levantamento de informações, com periodicidade bianual, é uma importante ferramenta 

para auxiliar a gestão e planejamento do setor. 
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