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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Diagnóstico Parcial Técnico-Participativo dos Serviços de 

Saneamento Básico para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

referente ao município de Marliéria, integrante da Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 23/2013 firmado em 

01/11/2013 entre a ENGECORPS e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), e a ordem de 

serviço 01/2013 protocolada em 19/11/2013. 

Para a elaboração do plano municipal, serão considerados a lei federal nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo de 

referência (TdR) do Ato Convocatório nº 17/2013 (Contrato de gestão ANA nº 072/2011/ 

Contrato de gestão IGAM nº 001/2011) para contratação dos serviços objeto desse contrato, a 

proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e procedimentos resultantes da reunião inicial 

realizada no município de Timóteo, em 13 de novembro de 2013, o IBIO – AGB Doce, o 

CBH-PIRACICABA, os representantes dos municípios e a ENGECORPS. 

O Plano de Trabalho, para elaboração do PMSB, que engloba os componentes: abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, representa um modelo de integração entre as etapas 

estabelecidas no TdR, com inter-relação lógica e temporal, objetivando a elaboração dos 

produtos solicitados, conforme apresentado a seguir: 

ETAPA I – PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO; 

 PRODUTO 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

ETAPA II – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

 PRODUTO 3 – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

ETAPA III – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

 PRODUTO 5 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS 

E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS; 

 PRODUTO 6 – PLANO DE INVESTIMENTOS; 

 PRODUTO 7 – ARRANJO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO COM SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA 

MONITORAMENTO DO PMSB.  
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ETAPA IV – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E CONSULTA PÚBLICA 

 PRODUTO 8 – RELATÓRIO FINAL DO PMSB; 

 CONSULTA PÚBLICA. 

O processo de elaboração do PMSB terá como referência as diretrizes sugeridas pelo Ministério 

das Cidades, através do Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

(MCidades, 2011), quais sejam: 

 Integração de diferentes componentes da área de Saneamento Ambiental e outras que se 

fizerem pertinentes; 

 Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à informação e à 

participação que possibilite a conscientização e a autogestão da população; 

 Promoção da saúde pública; 

 Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 

individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente; 

 Orientação pela bacia hidrográfica; 

 Sustentabilidade; 

 Proteção ambiental; 

 Inovação tecnológica. 
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 INTRODUÇÃO 

O Produto 3 é resultante da consecução das atividades desenvolvidas na Etapa II – Diagnóstico 

Técnico-Participativo, configurando-se como um relatório do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB). 

O enfoque principal está relacionado com a descrição completa dos sistemas e serviços de 

saneamento, a partir do levantamento de dados complementares efetuados nessa fase dos 

trabalhos, especificamente para o município.  

Portanto, nos capítulos subsequentes, apresentam-se todas as questões que, direta e 

indiretamente, estão relacionadas com este Produto 3. Ressalva-se que muitas informações e 

dados, ainda não obtidos ou obtidos de forma parcial, junto a diversas entidades envolvidas 

com o problema, em função de dificuldades de natureza variada ou mesmo porque exigem um 

maior tempo para obtenção, poderão ou deverão ser complementados, revisados ou alterados 

nos produtos subsequentes. 
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 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Marliéria localiza-se na região centro-leste do Estado de Minas Gerais a 

aproximadamente 198 km da capital, Belo Horizonte, na bacia federal do rio Doce, como 

ilustra a Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Localização do município Marliéria no contexto da Bacia do rio Doce 

 

O município de Marliéria é um dos 22 municípios integrantes do Colar Metropolitano do Vale 

do Aço. Seu território é adjacente à Região Metropolitana do Vale do Aço, também conhecida 

como Região Siderúrgica (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Localização do município de Marliéria no Contexto da RMBH e RMVA 

 

Pertence à Mesorregião Vale do Rio Doce e, com maior relevância, à Microrregião de Ipatinga, 

de acordo com a divisão do IBGE. Marliéria faz divisa com os municípios de Dionísio, Pingo 

D’Água, Bom Jesus do Galho, Jaguaruçu, São Domingos do Prata e Timóteo. Este último, 

pertencente à Região Metropolitana do Vale do Aço.  

A altitude máxima do município é de 1.045m no Alto dos Machados, um divisor de águas que 

é a divisa municipal com Jaguaraçu, e a altitude mínima, 320 metros, na divisa com o 

município Dionísio.  

O acesso ao município pode ser efetuado a partir de Belo Horizonte através da rodovia BR–

381 (Fernão Dias) em direção a Governador Valadares, depois pela rodovia estadual MG-320, 

a qual cruza o município de Marliéria, como ilustra a Figura 2.3.  
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Figura 2.3 – Localização e acessos do município Marliéria 

 

Destacam-se também as obras de pavimentação do trecho da MG-760, que começa no distrito 

de Cava Grande, em Marliéria, até o entroncamento da BR-262 próximo a Rio Casca, 

passando por São José do Goiabal, o distrito de Baixa Verde, em Dionísio, e ao lado do Parque 

Estadual do Rio Doce (PERD). Apesar do reconhecimento da importância das obras para a 

região, por possuir um grande potencial de indução do desenvolvimento econômico e social, 

uma liminar suspendeu a obra pela sua proximidade com o bioma da Mata Atlântica. O 

traçado desta rodovia corta, em sua maior parte, a área de amortecimento do Parque Estadual 

do Rio Doce, separando importantes fragmentos florestais nativos e plantados e criando uma 

barreira física à conexão da flora e da fauna da Unidade de Conservação com os 

remanescentes florestais.  
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Com uma área de 545,8 km², o município de Marliéria, segundo dados do Censo Demográfico 

(IBGE, 2010), tem 4.012 habitantes e uma densidade demográfica de 7,35 hab/km². Destaca-

se que Marliéria é um dos municípios com menor número populacional em sua região, 

juntamente com Jaguaraçu. 

 BREVE HISTÓRICO 

O município de Marliéria teve sua origem no início do século XIX a partir dos trabalhos de 

catequização empreendidos pelo francês Guido Tomaz de Marlière, que ali se deparou com as 

belezas naturais das muitas lagoas existentes neste vale. 

Houve um pequeno crescimento na cidade em meados do século XIX, quando Germano de 

Souza Baltazar se fixou no local e logrou sucesso com seus empreendimentos, fazendo doações 

que reverberaram em obras para o povoado, incluindo 3 alqueires destinados à construção de 

uma igreja, a capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, que não chegou a ser concluída. 

O povoado foi elevado à categoria de distrito, subordinado ao município de São Domingo da 

Prata, com o nome de Babilônia, 1891. Em 1923 teve seu nome alterado para Marliéria, em 

referência ao catequizador e conquistador Guido. 

Em 12 de Dezembro de 1953 é desmembrado e emancipado, tornando-se a partir de então 

um município. Em 2006 é criado, administrativamente, o distrito de Cava Grande.  

Atualmente Marliéria é formada pelo distrito sede e pelo distrito de Cava Grande, situado na 

porção nordeste do município, como ilustra a Figura 2.4.  
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Figura 2.4 – Distritos do Município de Marliéria 

 

O distrito de Cava Grande está situado a 19 km da sede do município e 18 km da BR-381, na 

direção de Coronel Fabriciano. Possui 2.374 habitantes (IBGE, 2010), que corresponde a quase 

60% da população do município, que por suas características de cidade-dormitório de 

empregados das empreiteiras das grandes indústrias do Vale do Aço concentra a maior parte da 

população. 

Cabe mencionar que este distrito, Cava Grande, era uma antiga área de acampamento de 

empregados da Acesita Energética, importante empresa reflorestadora de eucaliptos, e que 

acabou se tornando o primeiro núcleo urbano do município, maior mesmo do que sua sede 

(NETO, 2000). 

O município conta ainda com várias localidades rurais, todas com mais de 10 km distantes da 

sede, são elas: Mundo Novo, Santa Rita, Tijuco Preto, Trindade, Ribeirão da Onça, Antunes, 

Santo Antônio, Celeste, Santo Inácio, Limeira, Machado, Fagundes e Inácias. 
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 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

O município de Marliéria está inserido na área de abrangência de duas Unidades de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, a saber, a DO2 Piracicaba – UPGRH DO2 

Piracicaba e a DO1 Rio Piranga - UPGRH DO1 Rio Piranga, que compõem a bacia do Rio 

Doce.  

A seguir são apresentadas as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

hidrogeológicas e hídricas do município. 

2.3.1 Geologia e Geomorfologia 

A geologia do município de Marliéria engloba rochas de idades arqueana e proterozoica que 

foram tectonizadas por diversos eventos de dobramento, cisalhamento e falhamento.  

A estratigrafia local é composta pelos Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Rio Doce, Complexos 

Piedade e Mantiqueira, pela Suíte Borrachudos, e por Depósitos Aluvionares, como ilustra a 

Figura 2.5. 

Como observado na Figura 2.5, o Complexo Piedade é predominante no município (50%), 

seguido pelos Depósitos Aluvionares (15%), pela Suíte Borrachudos (12%), pelo Complexo 

Mantiqueira (12%), pelo Grupo Rio Doce (8%) e pelo Supergrupo Rio das Velhas (3%). 

O Grupo Rio Doce – de idade Neo Proterozoica, aflorante em uma faixa de direção nordeste 

entre Ipatinga e Governador Valadares é composto por mica xistos, gnaisses, quartzitos, rochas 

calciossilicáticas, turmalinito, gondito, anfibolito, xisto grafitoso e anfibólio xisto. No município 

de Marliéria, o Grupo Rio Doce ocupa aproximadamente 8% do território, restrito à porção 

central do município.  

A Suíte Borrachudos, de idade Paleo Proterozoico, ocorre no município em uma faixa com 

orientação SO-NE no setor oeste, próximo à sede municipal, ocupa 12% da área municipal. É 

composta por rochas do tipo granitoides de características meta a peraluminosos e natureza 

alcalina, que foram injetadas na infraestrutura das sequências metavulcano-sedimentares. Tais 

corpos têm uma provável idade tardi a pós-transamazônica. 

O Complexo Piedade, de idade Paleo Proterozoico, é a unidade de maior ocorrência em 

Marliéria, está presente em aproximadamente 50% do substrato do município, situada no setor 

leste. Segundo o CBH-Doce (2005) este Complexo integra o Orógeno Mineiro, sendo 

composto por ortognaisses de fácies anfibolito, com frequentes intercalações supracrustais. 

O Complexo Mantiqueira, de idade Arqueana, possui orientação SO-NE, que é a direção geral 

dos sistemas de falhamentos e zonas de cisalhamentos locais. Ocorre em uma faixa restrita 

faixa no oeste do município, ocupando 12% da área municipal, sendo composto 

essencialmente por ortognaisses e anfibolito, sendo este último predominante no Complexo 

(NOCE, et al. 2007). Este Complexo constitui a principal unidade geológica que forma o 

embasamento cristalino da porção meridional da Depressão Interplanáltica do Rio Doce. 
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 Figura 2.5 – Mapa de Geologia 

 

O Supergrupo Rio das Velhas é o conjunto menos presente no município – é composto pelo 

Grupo Nova Lima e pelo Grupo Maquiné.  O Grupo Nova Lima é a unidade basal deste 

supergrupo e abriga especialmente xisto verde metassedimentar e metavulcânico e filito com 

intercalações de quartzito, grauvaca, dolomito, talco xisto e formação ferrífera. 

Sobre as rochas do embasamento repousam coberturas recentes, datadas do período 

Quaternário, compostas por espessos mantos autóctones de solo, que frequentemente 

apresentam em sua matriz características intrínsecas da rocha geradora, e por aluviões recentes 

e terraços aluvionares antigos, compostos por material sedimentado após transporte pelas 

grandes drenagens naturais, principalmente pelos rios Doce e Ribeirão do Turvo. Estes 

Depósitos Aluvionares ocupam aproximadamente 15% do território de Marliéria. 
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Marliéria encontra-se situado sob o ponto de vista geomorfológico regional na área de 

abrangência dos Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, na borda Oeste da Depressão 

Interplanáltica do Rio Doce em sua porção meridional, cujo domínio natural foi identificado, 

caracterizado e classificado como "Mares de Morros" (AB´SABER, 2003). 

Trata-se de uma região classificada geomorfologicamente por “planaltos e serras do Atlântico 

Leste-Sudeste, sendo constituídos por morros com formas convexas, elevada densidade de 

canais de drenagem e vales profundos” (ROSS, 2000, p. 58).  

Os Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, representados regionalmente pelos Planaltos 

Dissecados do Leste de Minas, compreendem ainda outra importante unidade geomorfológica 

que apresenta características peculiares como, por exemplo, relevo acidentado intensamente 

desgastado pelos agentes exógenos e elevado densidade de drenagens. A dissecação fluvial 

atuante nas rochas predominantemente granito-gnáissicas do embasamento Pré-Cambriano 

resultou em formas de colinas e cristas com vales encaixados e/ou de fundo chato, de maneira 

generalizada em toda a extensão dos planaltos (DIAS, 2005). 

O município de Marliéria apresenta uma divisão topográfica com 50% de relevo montanhoso, 

30% ondulado e apenas 20% plano, segundo informações do Instituto de Desenvolvimento 

Integrado de Minas Gerais - INDI.  

2.3.2 Solos 

Os solos são apresentados de forma sucinta a seguir, pela relação entre os processos erosivos e 

a qualidade e a quantidade de água superficial.  

No município de Marliéria os solos mais recorrentes são os Latossolos Vermelho-amarelos, 

Latossolos Amarelos e os Argissolos Vermelho-amarelo, como apresentado na Figura 2.6. 

Os Latossolos ocupam mais de 70% do território de Marliéria, sendo que 69,9% correspondem 

aos Latossolos Amarelos, os quais recobrem os substratos de todo o setor leste do município. 

Ao passo que os Latossolos Vermelho-Amarelos, recobrem apenas 0,6% do território municipal, 

presentes no setor oeste de Marliéria.  

Os Latossolos se caracterizam por serem profundos e bem drenados, sendo que os Latossolos 

Amarelos apresentam coloração amarelada, perfis muito homogêneos e baixa fertilidade 

natural em sua maioria; já os Latossolos Vermelho-Amarelos, têm cores vermelho-amarelas são 

muito utilizados para atividades agropecuárias, no entanto, apresentam limitações de ordem 

química em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular. 
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 Figura 2.6 – Mapa de Pedologia 

 

Os Argilossolos Vermelho-Amarelos, presentes em 29,5% do município de Marliéria, são solos 

cauliníticos, cuja característica é a menor condutividade hidráulica nos horizontes mais 

inferiores. Dada esta característica, durante uma chuva forte, pode ocorrer a rápida saturação 

do horizonte superficial, mais arenoso, e uma abrupta redução da infiltração no horizonte 

seguinte, o que favorece a ocorrência de processos erosivos, mesmo quando o relevo é 

suavemente ondulado. Quando o relevo é mais movimentado, os solos passam a ser mais 

indicados para silvicultura que para a agricultura. 

A susceptibilidade à erosão no município de Marliéria é exclusivamente média por todo o seu 

território segundo mapeamento realizado no PIRH (2008). Com tais susceptibilidades, as áreas 

que envolvem o município produzem uma quantidade pequena de sedimentos, menor que 

50 t/km²/ano. Entre outros fatores, estas taxas de geração de sedimentos estão associadas às 

características de uso dos solos do município e a susceptibilidade à erosão. 
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2.3.3 Clima 

O município de Marliéria está totalmente inserido na faixa do clima tropical, sendo 

caracterizado por uma não conformidade climática, que é ditada pelas peculiaridades do 

relevo, que condicionam, entre outras coisas, o fluxo das massas de ar.  

De maneira geral Marliéria encontra-se localizada em altitudes elevadas e uma extensa área 

mais baixa e plana. Seu clima é do tipo Aw, segundo classificação de Koppën, o que indica 

clima tropical com fortes chuvas de verão e verões quentes. Neste município a temperatura 

média anual é de 21,7 °C e 1.252 mm é a precipitação anual. 

Como observado na Figura 2.7, o mês mais chuvoso é dezembro, com média de 241 mm, ao 

passo que junho, julho e agosto, os meses com os menores índices pluviométricos, as 

precipitações não atingem os 15 mm no mês. 

 

 Fonte: climate-data.org 

Figura 2.7 – Temperatura e Índices Pluviométricos de Marliéria 

 

Ainda neste gráfico é possível verificar que a temperatura média oscila pouco ao longo do ano, 

a amplitude térmica é de apenas 6,1 °C. As temperaturas médias variam entre 18,3 °C, 

registrado em julho, e 24,4 °C em fevereiro, o mês mais quente. A temperatura mínima foi 

registrada em julho, 11,5 °C, e a máxima, em fevereiro, 30,2 °C. 

Apesar das baixas precipitações entre os meses de maio e agosto, os principais rios que drenam 

o município têm caráter perene em função do acúmulo de água nas vertentes do relevo. 
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2.3.4 Hidrografia 

O município de Marliéria está dividido entre a bacia hidrográfica do rio Piracicaba e a bacia 

hidrográfica do rio Piranga, duas das 6 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos (UPGRH) da Bacia do Rio Doce, denominadas pelas siglas DO2 e DO1, 

respectivamente.  

A UPGRH DO1 (sub-bacia do rio Piranga) ocupa uma área de 17.571 km² o que representa 

cerca de 3% do território mineiro, estende-se desde as nascentes do rio Piranga até a 

confluência com o rio Piracicaba, nas proximidades do Parque Estadual do Rio Doce. É 

composta pelas sub-bacias do rio Casca e rio Matipó, pela margem direita, do rio Carmo, pela 

margem esquerda, e o próprio rio Piranga, acrescida das áreas de drenagem de outros córregos 

de contribuição hídrica menos representativa, que drenam diretamente para o rio Doce, por 

ambas as margens, chamada área incremental Piranga (PARH Piranga, 2010). 

A UPGRH DO2 ocupa uma área 5.465 km², compreendendo quase 1% do território mineiro, 

é composta pelas sub-bacias do rio do Peixe e Santa Bárbara, pela margem esquerda, e pela 

sub-bacia do rio da Prata, pela margem direita. Além dos rios mais significativos, ao longo do 

seu curso, o rio Piracicaba recebe a descarga de aproximadamente uma centena de córregos e 

ribeirões, os quais compõem sua rede de drenagem (PARH Piracicaba, 2010). 

Ressalta-se que a UPGRH D01 compreende aproximadamente 85% da área municipal, onde 

se localiza o distrito de Cava Grande e o Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Vale ainda 

destacar a existência de um conjunto com mais de 40 lagoas ao longo desta unidade, dentre as 

quais 4 delas se destacam, a saber: Lagoa do Bispo, Lagoa dos Anibal, Lagoa Central e Lagoa 

Queroga, como ilustra a Figura 2.8. Já a Bacia do rio Piracicaba, UPGRH D02, representa 15% 

da área municipal, onde se localiza a sede urbana de Marliéria. 

O município de Marliéria, objeto deste diagnóstico, está localizado na região do Baixo 

Piracicaba e Baixo Piranga, e tem como principais cursos d´água que cruzam seu território os 

córrego Mariano e córrego da Onça Grande, tributários estes do rio Piracicaba, o córrego 

Antunes (afluente do Onça Grande), ribeirão do Turvo e córrego Santo Antonio, que são 

tributários do Rio Doce, conforme ilustra a Figura 2.8. 

A área urbana do município está localizada às margens do córrego Onça Grande, afluente do 

rio Piracicaba, próximo às nascentes. Outros cursos d´água que merecem ser destacados são o 

córrego Jacroá, pertencente à bacia hidrográfica do rio Piranga, e o córrego Jurumim, inserido 

na bacia do rio Piracicaba. Neles é realizada a captação de água para a sede urbana através de 

dois barramentos.  

No córrego Jurumim, onde também é realizada a captação para abastecimento doméstico da 

sede municipal, foi encontrada uma das piores situações em termos de qualidade da água, 

devido ao lançamento de efluentes domésticos, agrícolas, assoreamento das margens por 

existência de estradas e sitiantes a montante da captação (PIRH, 2008).  
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Figura 2.8 – Hidrografia de Marliéria 

 

Vale salientar que 100% dos esgotos domésticos gerados na área urbana de Marliéria são 

lançados in natura no córrego Onça Grande, córrego Represa e rio Belém.  

2.3.5 Hidrogeologia 

A maior parte do município de Marliéria situa-se sobre três unidades hidrogeológicas: o 

Cristalino, que ocupa 73,7% da área do município, os Metassedimentos-metavulcânicos que 

compreendem 10,8% do total, e as Formações Cenozoicas, com 15,5%, como ilustra a Figura 

2.9.  
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Figura 2.9 – Hidrogeologia de Marliéria 

 

Tanto o Cristalino, quanto os Metassedimentos-metavulcânicos estão relacionados ao aquífero 

fissural, isto é, quando existe uma ausência de porosidade natural da rocha, o que condiciona 

os aquíferos existentes à ocorrência de porosidades secundárias, mais relacionadas às fendas e 

fraturas da rocha. Dentro deste contexto as vazões alcançadas pelos poços são pequenas e a 

água, em boa parte das vezes, é salinizada. 

Entre os dois tipos apresentados, o que vai distingui-los é o comportamento geológico, isto é, a 

maneira particular como os litotipos irão reagir aos esforços causadores das fendas e fraturas, 

parâmetros que tem impacto crucial no acúmulo e fornecimento de água. Desta forma, de 

uma maneira geral, deve ser esperado maior favorabilidade hidrogeológica dos 

Metassedimentos-metavulcânicos em relação ao Cristalino. 
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As Formações Cenozoicas, que compreendem 15,5% do território de Marliéria, correspondem 

aos aluviões recentes e antigos, em geral, estreitos e, litologicamente, representados por 

inúmeros tipos de cascalhos, areias, argilas entremeadas a matéria orgânica. São áreas com 

baixa favorabilidade hidrogeológica. 

2.3.6 Cobertura Vegetal e UCs 

O município Marliéria encontra-se no bioma da Mata Atlântica. Entre as formações e 

ecossistemas associados ao Domínio da Floresta Atlântica, segundo definido no Art. 1 da 

Deliberação Normativa (DN) nº 73 do COPAM de 08 de setembro de 2004, devem ser 

incluídas as tipologias transicionais entre florestas e formações abertas, (i) os cerradões e 

candeais; (ii) encraves de Cerrado, vegetação sobre afloramentos graníticos e gnáissicos, 

campos rupestres sobre afloramentos areníticos e quartzíticos; (iii) e vegetação sobre formações 

ferruginosas, a canga (SCOLFORO & CARVALHO, 2008). 

As coberturas vegetais no município são representadas por Florestas Estacionais Semideciduais, 

as quais estão fortemente condicionadas às condições climáticas da região e aos aspectos 

morfológicos encontrados.  

Vale mencionar que as formações vegetais nativas do município de Marliéria vêm sofrendo um 

intenso processo de alterações ao longo do tempo. Como consequência, observa-se a perda da 

biodiversidade em seus biomas, tanto como resultado do processo de fragmentação como pela 

supressão direta da vegetação e sua substituição por outras formas de uso alternativo do solo. 

As áreas originalmente recobertas com vegetação compõem hoje um conjunto de fragmentos 

florestais que perfazem 70% da área total de Marliéria. Tais fragmentos são 

predominantemente de Mata Atlântica sendo que há 12,4% de Floresta Estacional 

Semidecidual Montana e 84,2% de Floresta Estacional Semidecidual Sub Montana.  

Estas áreas de Floresta Estacional Semidecidual estão concentradas prioritariamente na porção 

leste do município, e fragmentos menores, de forma mais dispersa no trecho oeste, como 

ilustra a Figura 2.10. 

É importante ainda mencionar a silvicultura que ocupa aproximadamente 3,4% (SCOLFORO & 

CARVALHO, 2008) do território municipal, compreendendo áreas de reflorestamento de 

eucalipto, localizadas na região central de Marliéria. 

Segundo Diegues (2000), as áreas protegidas são normalmente utilizadas como instrumento de 

proteção ambiental. No Brasil essas unidades foram criadas institucionalmente pela Lei 9.985 

de 2000, que instituiu as Unidades de Conservação, divididas entre Unidades de Uso 

Sustentável, categoria que inclui unidades de uso menos restritivo e que permite a exploração 

comercial dentro de certos limites, e as Unidades de Proteção Integral, que são mais restritivas 

quanto ao uso e possibilidade de acesso. É importante destacar que tais reservas são criadas 

por leis ou decretos e quaisquer alterações de seus limites também deve ser realizada por essas 

vias legais 
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Sendo assim, para a proteção dos fragmentos florestais inseridos no território de Marliéria 

existem atualmente regularizadas e implementadas três Unidades de Conservação, uma de 

Proteção Integral, o Parque Estadual do Rio Doce (PERD), e quatro de Uso Sustentável, as APAs 

Jacroá, Belém e uma pequena parte da APA Jaguaraçu, além da Área de Proteção Ambiental 

Especial Estadual (APEE) Áreas Adjacentes ao Parque Estadual do Rio Doce, como ilustra a 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação de Marliéria 

 

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), que ocupa uma área de 36.970 ha e abrange também 

parte dos municípios de Timóteo e Dionísio, foi criado oficialmente em 14 de julho de 1944, 

através do Decreto-lei federal nº 1.119, como primeira Unidade de Conservação estadual - 

constitui-se na maior área remanescente de floresta tropical no estado de Minas Gerais, sendo 

que sua vegetação faz parte da Floresta Estacional Semidecidual Submontana.  
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O PERD é considerado um dos três maiores sistemas de lagos do Brasil, junto com o Pantanal 

Matogrossense e o Sistema Amazônico. O sistema de lagos é denominado depressão 

interplanáltica do Rio Doce sendo constituído por cerca de 42 lagoas.  

Em decorrência da rica biodiversidade da fauna e flora, do rico ambiente aquático, uma vez 

que conta com mais de 40 lagoas em seu interior, a Organização das Nações Unidas 

reconheceu o PERD como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica de Minas Gerais. 

É interessante notar que entorno de 54% do município de Marliéria está dentro dos limites do 

Parque Estadual do Rio Doce (PERD), o que significa 82% da área total do Parque. O 

município é conhecido como o "pulmão do Vale do Aço". 

A APA Jacroá, criada em 2001 pela Lei Municipal n° 761 de 28 de Março de 2001, com uma 

área de 5.401,78 hectares, ocupa aproximadamente 9,9% do território de Marliéria, está 

localizada na porção oeste do município, nas áreas circunvizinhas à malha urbana da cidade, 

esta APA possui áreas de preservação ambiental, atividades agropecuárias, lazer e 

entretenimento, tendo como maiores problemas a caça ilegal, incêndios e recreação. 

Já a APA do Belém, criada através da Lei Municipal n° 782 de 20 de Junho de 2002, possui 

uma área de 3.247,12 hectares, ocupando cerca de 5,9% de Marliéria, localiza-se na região 

noroeste do município. Destaca-se que o distrito de Cava Grande está situado dentro da APA. 

Suas principais atividades são: atividades agropecuárias, lazer e entretenimento e atividades 

preservacionistas. Possui a caça ilegal, incêndios e recreação como os seus maiores problemas 

ambientais. 

Dada as grandes áreas protegidas no município de Marliéria é importante mencionar o ICMS - 

Ecológico, o qual surgiu para proporcionar aos Municípios uma compensação pela perda dos 

recursos tributários em razão de possuírem grandes áreas preservadas. Neste sentido vale 

mencionar que o repasse do "ICMS Ecológico" virou a principal "indústria" do município, no 

sentido de geração de renda municipal (NETO, 2000).  

Segundo estudos realizados no município no sentido de conhecer as ações implementadas a 

partir dos recursos oriundos do ICMS Ecológico, Souza & Aragão (2012), apontam que o 

município de Marliéria tem promovido ações para a preservação ambiental, educação e saúde 

a partir dos repasses oriundos deste imposto. Cabe mencionar que em 2009 o município criou 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA), por meio da Lei 

Municipal 908, e o Conselho Consultivo do Sistema de Gestão Colegiada das Áreas de 

Proteção Ambiental do Belém e Jacroá (Conselho das APAs). Também está construindo o Plano 

de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU) que inclui a 

reestruturação e funcionamento de uma usina, ainda em 2011 (SOUZA& ARAGÃO, 2012). 
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 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

2.4.1 População 

A população do município de Marliéria totaliza 4.012 habitantes, distribuídas da seguinte 

forma: 70,9% na área urbana (2.858 habitantes) e 29,1% na zona rural (1.142 habitantes), de 

acordo com Informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. O Quadro 2.1 

apresenta os valores absolutos e a quantidade de domicílios: 

QUADRO 2.1 – POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIOS DE MARLIÉRIA – 2010 

População Número de Domicílios particulares1 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

4.012 2.844 1.168 1.244 870 374 

(1) Exclui domicílios coletivos e com renda nula 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE 

 

 

Cabe mencionar que segundo projeções do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio Doce, realizadas com base na população observada nos municípios mineiros no Censo 

Demográfico de 1980, 1991 e 2000, e na Contagem de População de 2007, estima-se que em 

2030 a população de Marliéria atingirá 3.471 habitantes. O Quadro 2.2 apresenta a projeção 

realizada pelo Plano de Bacia. 

QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL DE MARLIÉRIA 2010-2030 

Ano População Marliéria  (hab) 

2010 3.765 

2015 3.629 

2020 3.601 

2025 3.536 

2030 3.471 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – 2010 

 

 

Segundo dados do Censo Demográfico, Marliéria apresenta uma densidade demográfica de 

7,35 hab/km² (IBGE, 2010). Como apresentado na Figura 2.11, as maiores densidades 

populacionais estão concentradas nos núcleos urbanos do município, sendo maiores no distrito 

de Cava Grande, “cidade-dormitório” de empregados das empreiteiras das grandes indústrias 

do Vale do Aço, no setor norte, onde a densidade demográfica é superior a 1.000 habitantes 

por km². Na sede municipal a densidade populacional é um pouco menor, entre 300 e 1.000 

habitantes por km².  
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 Figura 2.11 – Densidade Demográfica 

Vale salientar que nos últimos anos a população de Marliéria vem decrescendo. Este fato pode 

estar associado ao deslocamento da mão de obra local, principalmente do meio rural para a 

sede ou para outros municípios, devido ao fraco desenvolvimento econômico da cidade, aliado 

à instalação de grandes estabelecimentos siderúrgicos (USIMINAS, ACESITA, Belgo Mineira) e 

de empresas de mineração na região, a partir da década de 60.  

Entretanto recentemente, na zona considerada de amortecimento do Parque Estadual do Rio 

Doce- PERD, verifica-se a existência de núcleos populacionais em expansão e que por estarem 

em zona rural, vêm se expandindo de forma irregular e gerando uma pressão de crescimento 

em direção ao Parque.  

Cava Grande tende a apresentar um ritmo expressivo de crescimento especialmente por estar 

muito próximo do município de Timóteo. A tendência desse crescimento pode ser 

potencializada com a pavimentação da MG 760, em especial na regional leste de Timóteo, e 

nas áreas de Jaguaraçu e Marliéria por onde passa a estrada (UNILESTE, 2014). 
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Em relação à faixa etária da população, a Figura 2.12 apresenta o equilíbrio da distribuição 

entre homens e mulheres, respectivamente 49,8% e 50,2% da população total. Neste gráfico é 

possível verificar uma base mais estreita nas idades relativas à infância (0 a 9 anos) em relação 

às fases adolescente e adulta, o que indica uma pirâmide adulta, com redução da população 

jovem, sem haver, contudo, inflexões bruscas em nenhuma idade, afinando o topo mais 

rapidamente a partir dos 50 anos.  Destaca-se uma redução mais expressiva de homens na 

faixa dos 20 aos 24 anos e dos 35 aos 39 anos. De qualquer forma, o gráfico mostra que nas 

últimas décadas o município registrou queda da taxa de natalidade mais intensa do que a 

queda da taxa de mortalidade. 

 

Figura 2.12 – Pirâmide Etária da População de Marliéria 

 

A estrutura etária apresentada mostra uma diminuição da razão de dependência, ou seja, do 

número de indivíduos predominantemente não ativos (crianças e idosos) em relação à 

População Economicamente Ativa (PEA) entre 15 e 65 anos. 

Cabe mencionar que segundo projeções do Centro de Estatística e Informações (CEI) da 

Fundação João Pinheiro (FJP), realizadas com base na população observada nos municípios 

mineiros no Censo Demográfico de 2000 e na Contagem de População de 2007, estima-se 

que em 2020 a população de Marliéria atingirá 3.570 habitantes. O Quadro 2.3 apresenta as 

projeções ano a ano.   
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QUADRO 2.3 – PROJEÇÃO POPULACIONAL DE MINAS GERAIS E MARLIÉRIA 2009-2020 

Ano População Minas Gerais (hab) População Marliéria (hab) 

2009 20.033.665 3.792 

2010 20.207.839 3.767 

2011 20.372.981 3.743 

2012 20.529.623 3.721 

2013 20.678.738 3.699 

2014 20.821.177 3.679 

2015 20.957.732 3.659 

2016 21.089.188 3.640 

2017 21.216.120 3.622 

2018 21.338.946 3.604 

2019 21.457.900 3.587 

2020 20.033.665 3.570 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Projeção da População Municipal – Minas Gerais – 2009-2020. 

 

 

2.4.2 Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, elaborado pela parceria 

entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA e a Fundação João Pinheiro – FJP, a renda per capita média de 

Marliéria cresceu 169,89% nas últimas duas décadas, passando de R$148,85 em 1991 para 

R$325,29 em 2000 e R$401,74 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 9,1% no 

primeiro período e 2,1% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas 

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 

44,47% em 1991 para 2,29% em 2000 e para 13,16% em 2010.  

Em relação à desiguladade de renda, o Índice de Gini, cuja escala varia de zero, menos 

desigual, a 1, mais desigual, mostra as disparidades sociais no município. Neste sentido este 

indicador apontou a redução da desigualdade em Marliéria nos últimos anos, sendo que, o 

Índice de Gini
1

 passou de 0,58 em 1991 para 0,54 em 2000 e para 0,40 em 2010. O Quadro 

2.4 mostra essas evoluções: 

QUADRO 2.4 – RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE – MARLIÉRIA - MG 

 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 148,85 325,29 401,74 

% de extremamente pobres 44,47 10,72 2,29 

% de pobres 78,21 36,74 13,16 

Índice de Gini 0,58 0,54 0,40 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

                                              

1
 Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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2.4.3 Nível Educacional da População 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe o 

IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 22,7%, e 

no de período 1991 e 2000, 105,6%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental cresceu 3,3% entre 2000 e 2010 e 52,4% entre 1991 e 

2000.  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 60,8% 

no período de 2000 a 2010 e 31,5% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 27,9% entre 2000 e 2010 e 42,8% 

entre 1991 e 2000. 

Estes dados educacaionais estão sintetizados no Quadro 2.5. 

QUADRO 2.5 – DADOS EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO - 2010 

Qualquer nível ou série % 

Percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola 94,71 

Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando a escola 96,19 

Ensino Fundamental % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental sem atraso idade-série 56,3 

Percentual da população de 11 a 13 anos de idade frequentando os anos finais do fundamental ou que já 

concluiu o fundamental 
88,46 

Percentual da população de 12 a 14 anos de idade frequentando os anos finais do fundamental ou que já 

concluiu o fundamental 
84,67 

Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 48,63 

Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 66,23 

Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 64,19 

Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 31,38 

Ensino Médio % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 0,55 

Percentual da população de 15 a 17 anos de idade frequentando o ensino médio 61,06 

Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 34,11 

Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo 19,27 

Ensino Superior % 

Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 3,86 

Analfabetismo % 

Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 0,71 

Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 1,49 

Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 2,04 

Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 13,81 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

Tem-se também que, em 2010, 43,7% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 67,05%. 
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A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso ao conhecimento e 

também compõe o IDHM Educação. Neste sentido as Figuras 2.13 e 2.14 mostram, 

respectivamente, a evolução das populações com 18 anos ou mais e com 25 anos ou mais no 

período de 1991 a 2010. 

 

Figura 2.13 – Nível educacional da população com 18 anos ou mais – 1991 a 2010  

 

Figura 2.14 – Nível educacional da população com 25 anos ou mais – 1991 a 2010 
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Em 2010, 36% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental, e 21% o ensino médio, índices inferiores aos apresentados para o estado de 

Minas Gerais, que foram de 51,43% e 35,04% respectivamente. Esse indicador carrega uma 

grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais de diminuiu de 28,85% para 

12,10% nas duas últimas décadas.. 

O Quadro 2.6  indica os anos esperados de estudo, ou seja, o número de anos que a criança 

que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. 

QUADRO 2.6 – ANOS ESPERADOS DE ESTUDO 

 

Minas Gerais Marliéria 

1991 8,36 7,03 

2000 9,16 8,12 

2010 9,38 9,15 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

2.4.4 Indicadores de Saúde 

Um importante indicador de saúde, e também, da condição socioeconômica do município é a 

taxa de mortalidade infantil. Essa taxa corresponde ao número anual de óbitos de crianças 

menores de um ano para cada 1.000 nascidos vivos. 

O município de Marliéria possui média de 14,9 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, idêntica 

à taxa encontrada para o estado de Minas Gerais, 15,1 (IBGE, 2010). Segundo a Organização 

Mundial Saúde (OMS), valores aceitáveis devem ser inferiores a 15 óbitos para cada 1.000 

nascidos vivos. 

Apesar de estar acima dos valores aceitaveis pela OMS, a mortalidade infantil em Marliéria vem 

diminuindo ao longo do tempo, entre 2000 e 2010 reduziu 51,8%, passando de 28,72 por mil 

nascidos vivos em 2000 para 14,9 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de 

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

abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e 

do país eram 15,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Marliéria, a esperança de vida 

ao nascer aumentou 9,06 anos nas últimas duas décadas, passando de 66,23  anos em 1991 

para 69,98 anos em 2000, e para 75,29 anos em 2010. Vale salientar que o índice de 

esperança de vida ao nascer de Marliéria em 2010 é superior em relação aos índice nacional 

(73,9 anos) e pouco inferior ao índice mineiro (75,3 anos).  

O Quadro 2.7 mostra a evolução dos indicadores no período de 1991 a 2010: 

  



-32- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba 

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Marliéria 

ENGECORPS 

1246-IBA-04-SA-RT-0003 

 

QUADRO 2.7 – LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Indicador 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,23 69,98 75,29 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 34,59 28,72 14,9 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 45,43 31,43 17,33 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  3,59 2,41 2,38 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

É importante salientar que a carência e precariedade da infraestrutura sanitária desempenha 

uma interface com a situação de saúde e com as condições de vida da população, onde as 

doenças infecciosas, tais como, esquistossomose, febre amarela, amebíase, ancilostomíase, 

ascaridíase, cisticercose, cólera, dengue, disenterias, malária, poliomielite, teníase e tricuríase, 

febre tifóide, hepatite, infecções na pele e nos olhos e leptospirose, continuam sendo uma 

importante causa de morbidade e mortalidade. A prevalência destas doenças constitui um forte 

indicativo de fragilidade dos sistemas públicos de saneamento. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010), as doenças relacionadas com 

saneamento básico inadequado são propagadas através de quatros maneiras:  

 Transmissão Feco-oral: Diarreia, Febres Entéricas, Hepatite A; 

 Transmissão por Inseto Vetor: Dengue, Febre Amarela, Leishmanioses, Doença de Chagas e 

Malária; 

 Transmissão por contato com a Água: Esquistossomose e Leptospirose; 

 Relacionada com a falta de Higiene: Conjuntivites, Doenças da Pele e Micose superficiais. 

A seguir são apresentados os dados referentes às internações e óbitos relativos às doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em Marliéria, segundo dados disponíveis 

do Ministério da Saúde - Datasus para o período de 2007 a 2012. 

Para as doenças de transmissão feco-oral, o Datasus disponibiliza somente dados para Hepatite 

A e Febre Tifóide. Marliéria apresentou 3 casos de Hepatite A e nenhum registro de Febre 

Tifóide para esse período. A Hepatite A é uma infecção produzida pelo vírus A (VHA) e 

contraída predominantemente por meio de ingestão de água contaminada, provocando mal-

estar, náuseas, dores abdominais, aumento do fígado e icterícia.  

Para as doenças transmitidas através do contato com a água, o município de Marliéria registrou 

apenas 3 casos confirmados de esquistossomose durante o período de 2007 e 2013. Ressalta-

se que em 2007, Minas Gerais respondeu por 3,8% (1.136) dos casos da doença em todo o 

Brasil, sendo que, Marliéria não notificou nenhum caso da doença neste ano. Em 2011 o total 

de casos confirmados da doença no estado de Minas Gerais aumentou significativamente 

(10.736), representando 78,3% dos casos em todo o Brasil, sendo que neste ano Marliéria 

também não registrou nenhum caso, segundo dados do Ministério da Saúde. Os 3 casos 

confirmados em Marliéria ocorreram no ano de 2013 (SINAN).  
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A citação dos casos de esquistossomose é utilizada para reforçar a necessidade da 

universalização do saneamento. Minas Gerais é o estado com a maior área endêmica de 

esquistossomose do país (Ministério da Saúde, 2005). 

O município de Marliéria entre 2007 e 2012 apresentou, para as doenças de transmissão 

Inseto Vetor, 07 casos de Leishmaniose e, 113 casos confirmados de Dengue. Destaca-se que a 

Febre Amarela, Doenças de Chagas e Malária, embora presentes em todo o país, são mais 

recorrentes nos estados do Norte e Nordeste.   

No período entre 2007 e 2012 foram registrados 113 casos de dengue no município, sendo 

que em 2009 o município apresentou o maior número de casos da doença, quando foram 

registrados 42 casos. 

Ressalta-se que a ocorrência da dengue tem um perfil sazonal, com índices maiores nos 

primeiros meses do ano, devido ao aumento na umidade e na temperatura em virtude do 

Verão, fatores que favorecem a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. 

Assim como outros municípios, Marliéria tem um programa de combate a dengue, em que são 

distribuídos panfletos e realizada a limpeza de lotes vagos e vias públicas. 

Quanto as doenças relacionadas a falta de higiene não há informações disponíveis no Datasus 

para o período de 2007 a 2013. 

As principais ações de controle são reconhecidas como as de maior eficácia para as 

modificações de caráter permanente das condições de transmissão destas doenças e incluem: 

coleta e tratamento de dejetos, abastecimento de água potável, instalações hidráulicas e 

sanitárias, aterros para eliminação de coleções hídricas que sejam criadouros de moluscos, 

drenagens, limpeza e retificação de margens de córregos e canais, construções de pequenas 

pontes, melhorias habitacionais, tratamento e eliminação adequados de resíduos sólidos, 

educação em saúde para redução dos criadouros de insetos vetores, etc. (Ministério da Saúde, 

Guia de Vigilância Epidemiológica, 2005; Funasa, 2010). 

As ações de saneamento ambiental são reconhecidas como as de maior eficácia para as 

modificações de caráter permanente das condições de transmissão da esquistossomose e 

incluem: coleta e tratamento de dejetos, abastecimento de água potável, instalações hidráulicas 

e sanitárias, aterros para eliminação de coleções hídricas que sejam criadouros de moluscos, 

drenagens, limpeza e retificação de margens de córregos e canais, construções de pequenas 

pontes, etc. (Ministério da Saúde, Guia de Vigilância Epidemiológica, 2005).  

2.4.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados apresentados em PNUD (2013), Marliéria apresentou um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,657. Cabe dizer que o IDHM situado entre 

a faixa de 0,600 e 0,699 é considerado como IDHM Médio. 
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Ressalta-se que entre os períodos de 1991 e 2000, e entre 2000 e 2010, a dimensão que mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação, com crescimento de 0,160 e 0,156, 

respectivamente, seguida por Longevidade e por Renda, como ilustra a Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – IDHM de Marliéria – 1991 a 2010 

 

Assim, Marliéria ocupa a 2.964ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, 

sendo que 2.963 (53,24%) municípios estão em situação melhor e 2.601 (46,73%) municípios 

estão em situação igual ou pior. Em relação aos 853 outros municípios de Minas Gerais, 

Marliéria ocupa a 505ª posição, sendo que 504 (59%) municípios estão em situação melhor e 

348 (40,8%) municípios estão em situação pior ou igual. 

2.4.6 Infraestrutura do Município 

2.4.6.1 Infraestrutura Local 

 Saneamento 

Os serviços de abastecimento de água do município de Marliéria são prestados diretamente 

pela Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal. O município possui dois sistemas principais 

de abastecimento de água: o sistema da sede e o sistema do Distrito de Cava Grande. Estes 

sistemas são responsáveis pelo atendimento de cerca de 96,9% da população da área urbana, 

segundo dados do PIRH Piracicaba (LUME, 2010). 

A Figura 2.16, baseada na pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para 

os setores censitário do município, mostra a situação do abastecimento de água em Marliéria. 

As áreas mais afastadas, bem como o entorno do núcleo urbano possuem os piores índices de 

abastecimento de água da sede urbana possuem os piores índices de atendimento de água, 

como é o caso da porção sudeste do município, que não é atendida por rede de água, e o 
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trecho nordeste, onde o atendimento é inferior a 20%. Cabe salientar que no núcleo urbano 

principal, mais de 85% dos domicílios estão ligados à rede de água. 

 

Figura 2.16 – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água dos Domicílios de Marliéria 

 

Os dois principais sistemas de abastecimento de água que atendem Marliéria são: (i) o sistema 

sede, com duas captações superficiais nos córregos Jurumim e Jacroá; e (ii) o sistema do distrito 

Cava Grande, o qual possui uma captação superficial num córrego pertencente à bacia do rio 

Piranga e 4 poços profundos. 

Nas áreas rurais as soluções são individualizadas, prevalecendo o abastecimento por poços 

artesianos e cisternas. Ressalta-se que as comunidades rurais de Santa Rita e Inácia são 

atendidas, predominantemente, por água subterrânea através de poços. A comunidade do 

Bairro Santo Antônio é abastecida por uma captação superficial no córrego Santo Antônio, 

pertencente à bacia hidrográfica do rio Piranga. As demais comunidades rurais recebem água 

de nascentes, córregos ou cisternas. 
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É importante mencionar que a população da área rural de Marliéria e do distrito de Cava 

Grande não tem acesso à água tratada e são constatados problemas de saúde relacionados ao 

abastecimento de água.  

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, a Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal 

é responsável pela prestação dos serviços de esgoto na sede e distritos. O sistema de coleta e 

afastamento de esgoto atende mais de 70% da área urbana (SNIS, 2010). 

O município de Marliéria não possui estação de tratamento, os esgotos são lançados in natura 

no córrego Onça Grande, córrego Represa e rio Belém. A carga orgânica gerada e lançada na 

bacia é aproximadamente 49,6 kgDBO/dia (FEAM, 2013). Destaca-se que na área rural, as 

soluções são individualizadas, predominando o tratamento em fossas individuais. 

A pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para os setores censitários do 

município, mostra a situação de atendimento dos domicílios por rede de esgoto. Este cenário 

está apresentado na Figura 2.17. 

 

 Figura 2.17 – Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Marliéria 
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Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores a 75% ocorrem 

apenas no núcleo urbano consolidado do município, e no distrito de Cava Grande, sendo que 

na porção sul da sede urbana o atendimento é superior a 90%. Entretanto na maior parte do 

município atendimento é inferior a 45% dos domicílios. 

O sistema de resíduos sólidos do município é de administração da empresa Vital Engenharia 

que opera na Região Metropolitana do Vale do Aço e arredores através de uma concessão, de 

tal forma, que este tipo de serviço é então terceirizado pelos municípios.  

Todos os resíduos sólidos domésticos (RSD) coletados são encaminhados para o Aterro 

Sanitário Central de Resíduos Vale do Aço (CRVA), um empreendimento privado da Vital 

Engenharia Ambiental S/A, localizado na margem direita da BR-381, km 235, Distrito de Águas 

Claras, zona rural do município de Santana do Paraíso/MG, à cerca de 40 km de distância de 

Marliéria. Este aterro sanitário tem concessão para recebimento dos resíduos dos municípios de 

Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, Marliéria e Itanhomi, localizadas na 

região metropolitana do Vale do Aço. 

De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de Minas 

Gerais (FEAM, 2012), tal aterro sanitário foi classificado como Regularizado e tem vida útil 

prevista até 2042.  

Em Marliéria não há coleta seletiva. Apesar da Prefeitura ter construído uma usina de triagem e 

compostagem a 1,5 km do centro do distrito Cava Grande, a qual deveria ter sido inaugurada 

no início de 2008, a mesma nunca foi utilizada, pois faltam equipamentos.  

É importante registrar que o ICMS Ecológico de Marliéria, lei que procura compensar 

financeiramente aqueles municípios que possuem unidades de conservação em seus territórios, 

vem beneficiando o saneamento básico do município. Com estes recursos foi possível realizar 

um grande volume de obras em torno do abastecimento de água e a construção de redes de 

esgoto do município, particularmente nas comunidades mais próximas ao Parque, tais como: 

construção de 2.600 metros de rede de esgoto em Cava Grande, a construção pluvial e 

tratamento de água em Cava Grande; rede pluvial em Santo Antônio da Mata; construção do 

poço artesiano e de rede de água em Santa Rita de Inácias, comunidades vizinhas ao Parque; 

construção da Oficina de Saneamento em Cava Grande, oficina que tem coo objetivo a 

construção de kits sanitário (banheiros Pré-moldados, lavatórios, pias de cozinha, tanques de 

lavar roupa e vasos sanitários); terraplenagem da área onde será construída a Usina de Lixo em 

Santa Rita (VEIGA NETO, 2000). 

 Condições Habitacionais e Tendências de Expansão 

As condições habitacionais apresentaram evolução positiva ao longo das últimas três décadas. 

Os indicadores relativos ao percentual da população que “acessa serviço de energia elétrica” 

revelam que em Marliéria o atendimento encontrava-se próximo da universalização, no ano 

2010, 97,8% tinha acesso a este serviço. 
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Segundo dados apresentados no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI 

(UNILESTE, 2014), o percentual de pessoas em domicílios cujo abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário são inadequados era de apenas 1,6% em 2010. Este índice apresentado 

em Marliéria é inferior aos registrados no estado de Minas Gerais (1,8%) e no Brasil (6,1%). 

O déficit habitacional é um indicador da necessidade de construção de novas moradias para 

atender à demanda da população. Em 2010 o déficit habitacional registrado em Marliéria era 

alto, 10,5% do total de domicílios locais, ou seja, 131 domicílios. Este déficit habitacional se 

concentra na área urbana, onde foi registrado o déficit de 104 domicílios, enquanto que na 

área rural é apontado o déficit de 28 moradias, segundo dados da Fundação João Pinheiro 

(2013). 

Outro dado apresentado pela Fundação João Pinheiro (2013) acerca das necessidades 

habitacionais em Marliéria diz respeito à qualidade do estoque habitacional. Trata-se da 

categoria Inadequação de Domicílios, a qual compreende as habitações que não 

proporcionam a seus moradores desejáveis condições de habitabilidade, embora isso não 

implique em necessidade de construção de novas unidades. 

Segundo dados da FJP (2010), 39,3% dos domicílios urbanos em Marliéria são inadequados, 

sendo que 37,9% apresentam carência de infraestrutura, 0,6% não tem banheiro exclusivo e 

1,2 apresentam “adensamento excessivo”
2

. 

Marliéria ainda não possui o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), um 

importante instrumento de planejamento habitacional municipal, o qual orienta e sustenta as 

intervenções da prefeitura no enfrentamento da questão habitacional local.   

Vale ainda registrar que a Lei 550/1998 determina o Perímetro Urbano de Marliéria, entretanto 

o município não possui legislação municipal de parcelamento do solo ou zoneamento.   

Quanto a tendência de desenvolvimento em Marliéria é importante mencionar que novos 

eixos de expansão urbana têm surgido devido à melhoria das condições de acesso e 

deslocamentos entre os municípios da RMVA e os do Colar Metropolitano beneficiados por 

investimentos na malha viária do Vale do Aço (UNILESTE, 2014). O início das obras de 

pavimentação da MG-760, que interligará a RMVA à BR-262, em São José do Goiabal, vêm 

proporcionando o surgimento de vários empreendimentos imobiliários em torno deste eixo, 

inclusive em Marliéria, aproveitando a facilidade de acesso a esta região proporcionada pela 

melhoria do sistema viário. 

Destaca-se que Marliéria vêm buscando alternativas econômicas para favorecer investimentos 

aproveitando a estrutura viária existente ou em implantação. É o caso de uma área localizada 

no distrito de Cava Grande, adquirida no final da década de 90, que a ausência de 

                                              

2
 A identificação e contagem dos domicílios com adensamento excessivo considera a densidade de até 3 moradores por dormitório em 

domicílios urbanos, excluindo-se aqueles com presença de famílias conviventes ou quartos/cômodos alugados, de modo a não haver 

sobreposição com a coabitação familiar, componente do déficit (PDDI, 2013). 
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licenciamento ambiental para sua implantação fez com que o município assinasse um Termo 

de Ajustamento de Conduta - TAC, junto ao Ministério Público, para regularizar a situação.  

De acordo com o PDDI da RMVA (UNILESTE, 2014) vários empreendimentos estão sendo 

lançados no munícipio, entretanto, o adensamento urbano nas áreas rurais como vem 

ocorrendo tem causando preocupação, sobretudo, pela falta de suporte técnico e financeiro 

aos produtores rurais, no sentido de garantir a preservação dos fundos de vale e nascentes da 

região. 

2.4.6.2 Infraestrutura Social 

A rede de saúde de Marliéria conta com apenas três (3) unidades de atendimento à saúde, 

todas elas Unidades Básicas de Saúde, segundo dados do DATASUS (Ministério da Saúde, 

2013). Essa situação gera a necessidade de deslocamento para conseguir atendimento para 

casos mais graves, como procedimentos cirúrgicos, internações, entre outros. 

Na área da Educação, Marliéria possui um total de 16 estabelecimentos de educação, divididos 

entre os diferentes ciclos de ensino: 6 pré-escolas, 8 de ensino fundamental e 2 de ensino 

médio. Ressalta-se que 4 instituições são estaduais, 12 municipais e nenhuma privada ou 

federal, de acordo com dados do IBGE Cidades (IBGE, 2012). 

Marliéria faz parte do Circuito Mata Atlântica de Minas, inaugurado em 17 de Junho de 2001, 

sendo devidamente certificado pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais - SETUR/MG. Esse 

circuito engloba atualmente sete municípios: Açucena, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Marliéria, 

Santana do Paraíso, São Domingos do Prata e Timóteo. O Circuito Mata Atlântica de Minas, 

atualmente, desenvolve o projeto intitulado “Vale Além do Aço”, com intuito de demonstrar as 

belezas naturais e culturais presentes na RMVA. 

O município de Marliéria tem como atração turística o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e 

as muitas lagoas existentes no seu interior. Além do PERD, o município possui outros 

importantes atrativos naturais, como o Pico e Mirante Jacroá, Pico do Machado e diversas 

cachoeiras. 

O município também apresenta vocação para o turismo histórico-cultural. O município possui 

sobrados coloniais e fazendas datadas do século XIX, como o Sobrado 1° Sede da Prefeitura e 

Sobrado da Família do Sr. Juca Pontes, Igrejas e Capelas como a Igreja Matriz Nossa Senhora 

das Dores e Capela do Bairro Santo Antônio, além de diversas festas tradicionais, como 

Carnaval, Festa de Corpus-Christi, Congados, entre outras. 

Marliéria conta com algumas instituições envolvidas no processo de mobilização social do 

município, realizada com destaque pela Associação Feminina Marlierense e a Associação dos 

Amigos do Parque Estadual do Rio Doce.  

A Associação Feminina busca o incentivo para a participação de mulheres do município na luta 

pelos seus direitos, além de promoção social de adolescentes, jovens e idosos através de 

atividades artesanais, culturais e artísticas. 
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Já o AAPERD – Associação dos Amigos do Parque Estadual do Rio Doce, busca a promoção e 

defesa da preservação da fauna, flora, recursos naturais e hídricos, a divulgação do valor 

ambiental, social e econômico do Parque, além do desenvolvimento de ações para educação 

ambiental da população, o incentivo e participação de movimentos comunitários que tenham 

por finalidade a recuperação e manutenção do patrimônio cultural, artístico e ambiental, além 

de promover e apoiar o turismo sustentável do parque e seu entorno. 

Outras instituições ligadas à defesa de direitos sociais devem ser mencionadas, tais como, 

Associação de Moradores do Bairro Licuri, Associação Comunitária de Cava Grande, 

Associação dos Congadeiros de Marliéria, Associação Comunitária de Santa Rita, Associação 

Comunitária de Antunes, Associação Comunitária de Tejuco Preto e Fagundes, Associação do 

Agricultor Familiar e dos Moradores de Santo Antonio da Mata, Limeira, Machado, Aberta e 

Barrinha, Associação Comunitária de Santo Inácio, Associação Agroindustrial de Marliéria,  

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Marliéria, dentre outras. 

O processo de mobilização social do Plano Municipal de Saneamento Básico, realizado pelas 

Secretarias municipais de Agricultura, Meio Ambiente e Educação, foi alcançado através de 

convocações aos munícipes e associações para oficinas e audiências públicas, tendo em vista 

colher subsídios e informações junto à sociedade, para matérias em análise, bem como 

oferecer aos interessados a oportunidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e 

sugestões relativas ao saneamento. Estas informações recebidas dos diferentes segmentos 

sociais, visam contribuir na construção de alternativas e soluções democraticamente pactuadas 

no que diz respeito à situação do saneamento em Marliéria. 

É importante mencionar que em 2008, o município de Marliéria foi selecionado em uma 

disputa com centenas de localidades brasileiras para receber o programa coordenado pela 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o projeto Fortalecimento de Capacidades para o Desenvolvimento 

Humano Local.  

Marliéria foi escolhida porque atendeu a uma série de critérios e foi enquadrada no Grupo 3 

de condicionantes para a seleção, pois pertence a uma região metropolitana com baixo Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) = 0,731, abaixo da média nacional e baixo desempenho 

sob as óticas fiscal, social e de gestão (IRFS) = 0,520. 

O principal objetivo das ações deste projeto é assegurar que os municípios sejam incluídos no 

processo de desenvolvimento econômico sustentável, apliquem as políticas públicas necessárias 

e cheguem à promoção do desenvolvimento humano local. 

Em 2011 a elaboração deste projeto foi concluída, ele tem dois focos: Turismo Sustentável e 

Agricultura Familiar. São dois temas que mobilizaram as pessoas em torno de um interesse 

comum. Foi elaborado pelo grupo de trabalho após o diagnóstico das potencialidades locais. 

Aponta, ainda, a importância de ter o Parque Estadual do Rio Doce como aliado e o 

desenvolvimento de um plano diretor, um ordenamento urbano participativo.  

https://wooki.com.br/w/cnpj/associacao-de-moradores-do-bairro-licuri/cy6wahdJry3Bcme/nWJ2IlD8Yl
https://wooki.com.br/w/cnpj/associacao-dos-pequenos-produtores-rurais-de-marlieria/cy1DbgfDqy3Bci9/aFFXEuZZ9S
https://wooki.com.br/w/cnpj/associacao-dos-pequenos-produtores-rurais-de-marlieria/cy1DbgfDqy3Bci9/aFFXEuZZ9S
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2.4.7 PIB Municipal 

Em relação à renda, Marliéria apresentou um grande crescimento econômico nos últimos anos. 

Entre 1999 e 2010, segundo a Fundação João Pinheiro, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 

224,6%, saltando de 7 milhões, em 1999, para 24 milhões, em 2010. 

Ao longo dos 10 anos analisados, o PIB de Marliéria manteve a proporção em relação ao PIB 

estadual, em torno de 0,01% do total. O Quadro 2.8 apresenta os valores do PIB no período 

de 1999 a 2010.  

QUADRO 2.8 – PIB ESTADUAL E MUNICIPAL 

Ano PIB Minas Gerais (R$) PIB Marliéria (R$) (%) 

1999 R$89.789.781,73 R$ 7.539,00 0,01% 

2000 R$100.612.292,92 R$ 8.380,00 0,01% 

2001 R$111.315.220,89 R$ 8.638,00 0,01% 

2002 R$127.781.907,20 R$ 10.160,00 0,01% 

2003 R$148.822.787,92 R$ 12.309,00 0,01% 

2004 R$177.324.816,18 R$ 12.934,00 0,01% 

2005 R$192.639.256,13 R$ 13.749,00 0,01% 

2006 R$214.753.976,96 R$ 15.145,00 0,01% 

2007 R$241.293.053,68 R$ 16.572,00 0,01% 

2008 R$282.520.745,13 R$ 18.906,00 0,01% 

2009 R$287.054.747,64 R$ 20.591,00 0,01% 

2010 R$351.380.905,10 R$ 24.470,00 0,01% 

   Fonte: Fundação João Pinheiro, Anexo Estatístico - PIB regiões MG 1999-2010 

 

 

Percebe-se que Marliéria manteve um ritmo de crescimento mais ou menos constante ao longo 

do período analisado. O ano que representou o menor crescimento foi 2001, com crescimento 

de apenas 3% em relação ao ano anterior, enquanto os maiores crescimentos foram registrados 

em 2002, 2003 e 2010, com 18%, 21% e 19%, respectivamente. A taxa geométrica de 

crescimento anual para o período foi de 10,31% ao ano. O município ocupa a 764º posição 

entre os PIBs municipais de Minas Gerais.  

Marliéria está entre aqueles municípios de arrecadação mais baixa no Estado. A economia de 

Marliéria é fortemente dominada pelo setor de serviços, evidenciado pelo valor adicionado 

pelo setor no PIB Municipal, com representatividade de 71%. A contribuição de cada um dos 

setores está apresentada no Quadro 2.9. 

QUADRO 2.9 – CONTRIBUIÇÕES DO PIB MUNICIPAL - 2010 

Município 

Valor adicionado dos setores (R$) 

Impostos (R$) PIB Total (R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Marliéria 4.099,81 2.229,75 17.383,48 756.539,00 24.469,58 

Fonte: FJP, Anexo Estatístico - PIB dos municípios de MG 1999-2010 
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A base de sua economia está assentada no setor primário, nas atividades agropecuárias e de 

extração vegetal, que responde por 16,7% do PIB municipal. A agricultura é fundamentalmente 

de subsistência, predominando o plantio de milho e feijão. A pecuária de leite, também de 

forma bastante rudimentar, ocupa papel de destaque na produção local. 

Vale destacar que as extensas áreas do PERD ocupam grande parte das melhores áreas em 

termos topográficos no município, as áreas de baixada que vão das margens do rio Doce até a 

região montanhosa do município, impossibilitando dessa forma um potencial desenvolvimento 

agropecuário mais intensivo (NETO, 2000). 

Portanto, por abrigar parte do Parque Estadual do Rio Doce, o ecoturismo possui grande 

potencial econômico para o município. O parque é aberto à visitação pública e oferece 

infraestrutura para turistas. É importante ainda ressaltar que o PERD, bem como as Áreas de 

Proteção Ambiental do Belém e do Jacroá, que juntas protegem mais de 76% do território 

municipal, viraram a principal “indústria” do município, no sentido de geração de renda 

municipal, segundo Valle (1999). A partir de 1996 o município passou a receber uma soma 

considerável de recursos originados de suas áreas verdes, nos repasses do ICMS. 

Atualmente, em vigor e aprimorada pela recente lei nº 18.030/09, estabeleceu-se três critérios 

para os repasses do ICMS Ecológico, sendo o primeiro relativo ao Índice de Saneamento 

Ambiental, referente a Aterros Sanitários, Estações de Tratamento de Esgotos e Usinas de 

Compostagem; o segundo referente ao Índice de Conservação, voltado às Unidades de 

Conservação e outras áreas protegidas e; o último, introduzido pela lei de 2009, está baseado 

na relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca em cada município e sua área 

total (ICMS ECOLOGICO, 2013; MINAS GERAIS, 2013). É importante ressaltar que em 2012, 

Marliéria foi o município que mais recebeu o imposto ecológico, aproximadamente R$ 1,5 

milhão, quantidade que representa mais de 50% da renda recebida do estado (MASSOTE & 

VIEIRA, 2014).  

A atividade industrial é o setor com a menor participação no PIB municipal, representa apenas 

9% do total. Cabe ressaltar que esta atividade é composta, em geral, por indústrias de pequeno 

porte.  

 CONSOLIDAÇÃO CARTOGRÁFICA 

A base cartográfica georreferenciada utilizada no diagnóstico ambiental traduz as informações e 

dados primários e secundários em mapas específicos, que permitem uma melhor visualização 

das condições diagnosticadas no município. Foram utilizadas variadas formas de 

representações cartográficas, assim como plantas e imagens de satélite que permitem a 

identificação de dados importantes citados nas análises, bem como, documentos, acervos 

bibliográficos e base de dados de órgão oficiais. 

O levantamento dos dados secundários reuniu informações socioeconômicas, físico-territoriais 

e ambientais, obtidas junto aos sistemas oficiais de informações disponíveis, tais como, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, 
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Ministério do Meio Ambiente, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

entre outros. 

Os dados primários obtidos pela análise de documentação fornecida pela administração 

municipal, e de regulamentação das atividades e responsabilidades da Prefeitura Municipal, 

assim como, as informações obtidas pela equipe em campo, refletem a situação de cada um 

dos serviços ofertados (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas), bem como 

refletem as condições do saneamento básico no município como um todo. 

As informações cartográficas coletadas durante o diagnóstico ambiental, bem como, durante a 

elaboração deste PMSB, necessárias à configuração de aspectos importantes sobre a realidade 

municipal e a situação do saneamento ambiental, foram consolidadas para compor o Banco de 

Dados de Saneamento Básico, constituinte do Produto 7 e que foi consolidado ao município 

em forma digital através de um CD-ROM. 

 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 

Segundo informações da Prefeitura, o município de Marliéria não possui lei que institua um 

Plano Diretor, também não há leis de Zoneamento e Ocupação e Uso do Solo.  

Em relação à obrigatoriedade de existência de Plano Diretor, tem-se que de acordo com o 

artigo 41, Capítulo III, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências, o plano diretor é obrigatório para cidades: 

I- com mais de vinte mil habitantes; 

II-integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III-onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no §4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV-integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI – incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos. 

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no 

inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano 

diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. 

§ 2
o

 No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser 

elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano 

diretor ou nele inserido. 

Ressalta-se que é de grande importância a elaboração de um Plano Diretor Municipal para 

planejamento da sua expansão e desenvolvimento urbano.   
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 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Na situação institucional dos responsáveis pela prestação de serviços de saneamento no 

município de Marliéria são apresentados:  

 Organograma da Prefeitura Municipal, apresentado na Figura 3.1, com destaque para os 

órgãos e entidades envolvidos com o saneamento básico; 

 Legislação aplicável ao saneamento básico, normas e regulação;  

 Texto explicativo descrevendo os aspectos jurídicos e institucionais da prestação dos 

serviços;  

 Política tarifária dos serviços de saneamento básico; 

 Quadro resumo dessa descrição; 

 Programas do Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão 

DO2. 
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 O SANEAMENTO BÁSICO NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Figura 3.1 – Organograma da Prefeitura de Marliéria
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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e 

manejo de resíduos sólidos no município de Marliéria são de administração pública direta 

(Prefeitura Municipal), realizada mais especificamente através da Secretaria de Obras, 

conforme indicado no item 3.1. 

Sendo assim, é de inteira responsabilidade do Município atender às necessidades de 

Saneamento da população.  

Ressalta-se a construção do Residencial Vila Atlântica no município de Jaguaraçu, no entanto a 

prestação dos serviços de saneamento básico que deverão ser prestados nessa nova área é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jaguaraçu. 

 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAÇÃO 

O município não dispõe de Plano Diretor, nem de outras leis relacionadas ao saneamento 

básico. 

3.3.1 Lei Federal 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico  

A Lei de Saneamento Básico, Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu através do 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a partir do exercício financeiro de 2014, a 

existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição 

para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou 

administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a 

serviços de saneamento básico.  

Conforme o artigo 3º do Capítulo I desta Lei, tem-se que: 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 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, infraestruturas 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, 

infraestruturas 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; 
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d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas 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; (...). 

 POLÍTICA TARIFÁRIA 

 Abastecimento de água, Esgotamento sanitário e Drenagem Pluvial 

Os serviços de abastecimento de água, esgoto e drenagem são prestados diretamente pelo 

município, porém não há cobrança de taxas específicas para estes serviços. 

 Resíduos Sólidos 

O serviço é prestado diretamente pelo município, e segundo informações do Comitê 

Executivo, o município de Marliéria dispõe de tarifa para o serviço de limpeza urbana, cobrada 

através de taxa simbólica instituída no boleto do IPTU, porém com uma taxa muito alta de 

inadimplência. 

 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A forma de prestação de serviços e a identificação do prestador encontram-se indicadas no 

Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

Componentes Administração Direta Administração Indireta Identificação 

Água   Prefeitura Municipal 

Esgoto   Prefeitura Municipal 

Drenagem   Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos   
Prefeitura Municipal /  

 Vital Engenharia Ambiental S/A 

Elaboração ENGECORPS, 2013 

 

 

Não foi identificado canal de integração e articulação intersetorial com outros segmentos 

relativo à questão do saneamento. 

E em relação ao sistema de comunicação social, os meios de comunicação foram identificados 

e avaliados no Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social, documento entregue 

separadamente. 
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 PROGRAMAS DO PLANO DE AÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO2 

O Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos Piracicaba – PARH UPGRH DO2 (2010) – é parte integrante do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce (2010), e considera os 

mesmos objetivos, metas básicas, horizonte de planejamento e a realidade desejada para a 

bacia do rio Doce.  

Os Programas do PARH DO2 associados ao PMSB estão apresentados no Quadro 3.2, que 

também indica a hierarquia destas ações para a bacia do rio Doce como um todo. 

QUADRO 3.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS QUANTO A SUA 

HIERARQUIA, COM BASE NA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DAS METAS RELACIONADAS 

P11 Programa de Saneamento da Bacia 

P21 Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica 

P23 Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água 

P31 Programa de Convivência com as Cheias 

P41 Programa de Universalização do Saneamento 

P42 Programa de Expansão do Saneamento Rural 

P52 Programa de Recomposição de APPs e nascentes 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 

 

Legenda: 

 

Ação Essencial 

 

Ação Importante 

 

Ação Desejável 

 

 P11 - Programa de Saneamento da Bacia  

O programa tem como questão referencial a Qualidade da Água, e visa à redução da carga 

orgânica dos esgotos sanitários das sedes municipais da bacia do rio Doce, de forma a atingir os 

requisitos das classes de enquadramento e cumprir as exigências da legislação, tendo como 

meta reduzir em 90% a carga orgânica dos esgotos sanitários até o ano de 2020. 

Os investimentos foram definidos com base em custos unitários, per capita, considerando a 

população do município. Quando não discriminados, o custo total refere-se a investimentos 

informados pelo prestador do serviço de saneamento (Quadro 3.3). 
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QUADRO 3.3 – INVESTIMENTOS EM REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NA UPGRH DO2 

Sede Municipal Rede de Esgotos ETE (R$) Total (R$) 

Antônio Dias/MG 2.214.281,79 849.404,08 3.063.685,87 

Barão dos Cocais/MG 2.857.660,66 3.257.902,16 6.115.562,82 

Bela Vista de Minas/MG 513.993,59 1.226.124,70 1.740.118,29 

Bom Jesus do Amparo/MG 226.206,13 360.041,94 586.248,07 

Catas Altas/MG - - - 

Coronel Fabriciano/MG 18.379.022,15 22.718.397,00 41.097.419,15 

Ipatinga/MG 20.996.185,25 - 20.996.185,25 

Itabira/MG 7.103.759,20 - 7.103.759,20 

Jaguaraçu/MG 360.007,12 307.951,28 667.958,40 

João Monlevade/MG - - 22.270.000,00 

Marliéria/MG 215.153,69 280.032,62 495.186,31 

Nova Era/MG 1.027.226,18 2.109.973,88 3.137.200,06 

Rio Piracicaba/MG 1.341.768,75 1.581.815,68 2.923.584,43 

Santa Bárbara/MG - - 10.924.000,00 

São Domingos do Prata/MG - - 9.548.000,00 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 919.319,04 700.746,28 1.620.065,32 

Timóteo/MG 95.594.034,77 18.490.769,88 114.084.804,65 

Total - - 246.373.777,82 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 

Cabe mencionar que o município de Timóteo possui o maior investimento quando somado 

rede de esgotamento sanitário e implantação de estações de tratamento de esgotos (ETEs), 

resultando em um total de R$ 114.084.804,65, 46% do investimento total na UPGRH DO2. 

O programa se dará pela implantação e/ou complementação das redes de coleta, para atingir a 

universalização do atendimento; e implantação e/ou complementação das unidades de 

tratamento de esgotos sanitários urbanas, e tem um investimento previsto na UPGRH DO2 de 

R$ 246.373.777,82, 27% do total de investimento previsto na bacia do rio Doce 

(R$ 916.592.923,44). 

 P21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica  

O programa tem como questão referencial a Disponibilidade de Água. No tocante aos 

programas relacionados ao tema quantidade de água, a UPGRH DO2, foi diagnosticada como 

em situação favorável do balanço hídrico. Assim, o programa não necessita de priorização 

nesta unidade, a não ser como estratégia de mais longo prazo ou como forma de redução do 

carreamento de sedimentos. A situação atual consiste em demandas de irrigação elevadas na 

porção inferior da bacia, sem base de informações consistentes. 

O objetivo do programa é atingir um cenário onde não ocorram déficits hídricos, e eliminar, 

reduzir ou gerenciar as situações de conflito de uso, durante todo o ano, predominando os 

usos mais nobres. 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 1.000.000,00, 12,5% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 8.000.000,00). 
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 P23 - Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água  

O programa tem como questão referencial a Disponibilidade de Água, e também apresenta um 

enfoque que pode ser discriminado em âmbito municipal. Este constitui o aspecto da gestão 

dos sistemas de abastecimento de água que tem um importante impacto localizado na 

melhoria na disponibilidade hídrica da bacia, podendo chegar a um impacto de redução nas 

vazões captadas de até 17%. É, portanto um importante aspecto que deve receber 

investimentos. O combate às perdas nos sistemas distribuidores tem como foco principal a 

redução dos volumes fornecidos, medidos ou não, e não convertidos em receita, mas o 

conjunto das ações envolvidas tem também como consequência uma melhoria geral na gestão 

do sistema, com reflexos positivos inclusive na universalização e na qualidade dos serviços.  

Os investimentos foram definidos com base em custos unitários, considerando o volume de 

perdas, quando acima da meta estabelecida, ou a não existência de estatística confiável. 

Ressalta-se que o município de Coronel Fabriciano possui o maior índice de perdas, entretanto, 

o município de Itabira possui maior investimento na redução de abastecimento público, 

representando 24% do valor total investido na UPGRH DO2, conforme indicado no Quadro 

3.4. 

QUADRO 3.4 – ÍNDICE DE PERDAS E INVESTIMENTOS NA REDUÇÃO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO NA UPGRH DO2 

Sede Municipal Perdas (Litros/lig.dia) R$ 

Antônio Dias/MG 132,98  - 

Barão dos Cocais/MG 464,65 1.511.496,00 

Bela Vista de Minas/MG 273,74 588.042,00 

Bom Jesus do Amparo/MG 15,77  - 

Catas Altas/MG   248.976,00 

Coronel Fabriciano/MG 552,69 6.000.000,00 

Ipatinga/MG 473,73  - 

Itabira/MG 233,37 6.146.532,00 

Jaguaraçu/MG 46,87  - 

João Monlevade/MG 377,99 4.491.585,00 

Marliéria/MG  - 165.753,00 

Nova Era/MG -  974.925,00 

Rio Piracicaba/MG 357,87 718.263,00 

Santa Bárbara/MG 110,3  - 

São Domingos do Prata/MG 187,3  - 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG  - 269.577,00 

Timóteo/MG 490,66 4.787.622,00 

Total -  25.902.771,00 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 

 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 25.902.771,00, 25% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 105.211.511,59). 
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 P31 - Programa de Convivência com as Cheias  

O programa tem como questão referencial a Suscetibilidade a Enchentes, onde várias ações já 

se encontram em andamento. A questão das enchentes também deve ser considerada como 

um ponto importante sobre o qual o PIRH Doce deve abordar e propor soluções, uma vez que 

as cidades da região sofrem com inundações periódicas, em períodos de precipitações intensas 

ou prolongadas, como já ocorreu em períodos recentes. Tanto os Planos Municipais de 

Saneamento quanto as iniciativas de planejamento constantes no Plano de Convivência com as 

Cheias podem dotar as cidades de instrumentos para atenuar os danos com as cheias.  

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 1.508.717,77, 23% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 6.503.060,00). 

 P41 - Programa de Universalização do Saneamento  

O programa tem como questão referencial a Universalização do Saneamento e trata de 

questões mais abrangentes, envolvendo um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana e manejo das águas pluviais e drenagem urbana. 

O objetivo do programa é aumentar os indicadores de saneamento ambiental até atingir a 

média estadual. 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 20.333.400,00, 11% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 182.627.150,00). 

 P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural  

O programa também tem como questão referencial a Universalização do Saneamento. A 

situação atual e tendencial são sub-bacias com indicadores de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário ou coleta de resíduos sólidos abaixo da média estadual, com tendência 

de manutenção do quadro a médio prazo. 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 183.571,69, 4,5% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 4.000.000,00). 

 P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes 

O programa tem como questão referencial o Incremento de Áreas Legalmente Protegidas. 

Atualmente, o total das áreas sob proteção legal, na forma de UCs (Unidades de conservação) 

corresponde a 1,5% da área total da bacia. Algumas bacias afluentes não possuem unidades de 

conservação integral. As Áreas de Preservação Permanente (APPs), principalmente matas 

ciliares, encontram-se bastante alteradas pelo uso antrópico. O número de UCs pode sofrer 

elevação, mas de forma desordenada na situação sem gestão. 
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Além disso, a questão do uso do solo e carreamento de sedimentos aos cursos de água são 

considerados problemas cruciais na bacia. A degradação do solo, a sobre-exploração e o uso 

de tecnologias altamente impactantes, associadas aos solos erodíveis e ao relevo declivoso, faz 

com que vários programas estejam afetos ao disciplinamento do solo na bacia. O controle do 

aporte de sedimentos e contaminantes associados, oriundos das atividades agrícolas, 

entretanto, costuma apresentar resultados somente a longo prazo, em função da ampla área de 

origem e da dificuldade de se implantar práticas conservacionistas baratas e eficientes no meio 

rural. Usualmente, os resultados são mais eficientes quando tomados como integrantes de um 

processo de gestão de microbacias. Neste caso, haveria a conjugação de esforços no sentido de 

se diminuir o processo de erosão do solo, associado à recuperação de nascentes, áreas de 

preservação permanente e mesmo, em determinados casos, implantação de Unidades de 

Conservação. O efeito, neste caso, da melhoria da qualidade ambiental da microbacia, se daria 

não só sobre a qualidade da água, como também sobre o aumento da vazão regularizada, 

diminuindo os efeitos da sazonalidade dos recursos hídricos.  

O objetivo do programa é atingir o valor de 10% de áreas sob proteção formal, com pelo 

menos uma unidade de conservação de proteção integral em cada bacia afluente efetivamente 

implantada e manejada, e instituir uma ação consistente de recomposição de APP na área da 

bacia 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 566.135,96, 6,5% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 8.640.000,00). 
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 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS E DO 

MUNICÍPIO  

 INFORMAÇÕES E DESPESAS 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Marliéria são 

prestados diretamente pela Prefeitura Municipal.  

E, conforme dados do SNIS, a evolução de despesas e receitas associadas à prestação de 

serviços de saneamento para o município de Marliéria encontra-se nos Quadros 4.1 e 4.2. 

QUADRO 4.1 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Receita operacional direta de água R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Arrecadação total R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Despesa com pessoal próprio R$/ano 116.000,00 138.240,00 S/I 

Despesa com serviços de terceiros R$/ano 1.391,00 264,00 S/I 

Despesas totais com os serviços (dts) R$/ano 168.165,00 207.942,00 S/I 

Investimento realizado em abastecimento de água 

pelo prestador de serviços 
R$/ano 46.000,00 54.740,00 S/I 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 93.000,00 109.940,00 S/I 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Investimento com recursos não onerosos realizado 

pelo prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços 
R$/ano 93.000,00 109.940,00 S/I 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida 

exceto variações monetárias e cambiais 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Tarifa média de água R$/m³ S/I S/I S/I 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2014. 
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QUADRO 4.2 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Receita operacional direta de esgoto R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Arrecadação total R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Despesa com pessoal próprio R$/ano 116.000,00 138.240,00 S/I 

Despesa com serviços de terceiros R$/ano 1.391,00 264,00 S/I 

Despesas totais com os serviços (dts) R$/ano 168.165,00 207.942,00 S/I 

Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 35.000,00 41.000,00 S/I 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 93.000,00 109.940,00 S/I 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Investimento com recursos não onerosos realizado 

pelo prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços 
R$/ano 93.000,00 109.940,00 S/I 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida 

exceto variações monetárias e cambiais 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Tarifa média de esgoto R$/m³ S/I S/I S/I 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

No entanto, não foram identificadas despesas e receitas associadas à prestação de serviços de 

manejo de resíduos sólidos do município de Marliéria. 

 INVESTIMENTOS PREVISTOS 

Segundo o 8º balanço regional do PAC 2, correspondente ao período de maio a agosto de 

2013, tem-se para o estado de Minas Gerais um investimento total previsto de R$ 89,14 

bilhões, sendo R$ 63,65 bilhões previstos para o período de 2011 a 2014 e R$ 25,49 bilhões 

para depois de 2014. 

Especificamente para o município de Marliéria, os investimentos previstos no PAC 2 para a 

área de Saneamento estão apresentados no Quadro 4.3.  

QUADRO 4.3 - EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO PREVISTOS NO PAC 2 – MALIÉRIA 

Município 

beneficiado 

Órgão 

responsável 
Executor Empreendimento 

Investimento 

total 

(R$ milhares) 

Estágio 

Marliéria 

FUNASA 

(Fundação 

Nacional de 

Saúde) 

Município 
Melhorias sanitárias 

domiciliares 
500,00 Em obras 

Data de referência: 31 de Agosto de 2013. 

Fonte: PAC 2: Programa de Aceleração do Crescimento <http://www.pac.gov.br/cidade-melhor/saneamento/mg>. Acesso em 03/02/2014 
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 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O município de Marliéria possui 2 (dois) sistemas principais de abastecimento de água: o 

sistema da sede e o sistema do distrito Cava Grande, operados pela Secretaria de Obras, da 

Prefeitura Municipal. 

As principais unidades que compõem o sistema de abastecimento de água da sede de Marliéria 

encontram-se listadas a seguir. 

 Captação 

 Captação Córrego Jacroá 

 Captação Córrego Jurumim 

 Estação de Tratamento de Água (compacta) 

 Reservação 

 2 Reservatórios Apoiados 

 Estação Elevatória de Água Tratada 

O sistema de abastecimento de água do distrito de Cava Grande é composto por uma captação 

superficial e 4 (quatro) poços profundos, sendo a água bruta distribuída diretamente na rede, 

sem tratamento. 

Em relação à área rural, as soluções são individualizadas, predominando o abastecimento por 

poços artesianos e cisternas. As principais comunidades: Santa Rita, Inácia e Santo Antônio, 

possuem sistemas próprios, sendo a captação por poço profundo, poço raso e captação 

superficial (córrego Santo Antônio), respectivamente. 

A Ilustração 5.1 ilustra as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente. 
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Ilustração 5.1 - Localização das Principais Unidades Componentes dos Sistemas de Abastecimento de Água 



-57- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba 

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Marliéria 

ENGECORPS 

1246-IBA-04-SA-RT-0003 

 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do município de Marliéria, 

incluindo a sede e o distrito Cava Grande, conforme dados constantes no SNIS 2010, ou 

informados pelo CE, em novembro de 2013, encontram-se apresentados a seguir: 

 População urbana total  ......................................................... 4.012 habitantes (SNIS, 2010); 

 População urbana atendida  .................................................. 2.844 habitantes (SNIS, 2010); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água  ...............................................30 km (CE, 2014); 

 Volume Anual Faturado ............................................................................ 0 m³ (SNIS, 2010); 

 Volume Anual Produzido .................................................................. 346.900 m³ (CE, 2014); 

 Volume Anual Consumido ................................................................ 346.900 m³ (CE, 2014); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ................................................. 1.921 (SNIS, 2010); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água .............................................. 1.963 (SNIS, 2010); 

 Capacidade Nominal da ETA da Sede .......................................................... 8 L/s (CE, 2013); 

 Vazão média de operação da ETA da Sede .................................................. 5 L/s (CE, 2013); 

 Volume Total de Reservação da Sede ...................................................... 133 m³ (CE, 2013); 

 Volume Total de Reservação de Cava Grande ......................................... 200 m³ (CE, 2013). 

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NA SEDE 

5.2.1 Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O sistema de abastecimento de água da sede de Marliéria possui 2 (duas) captações 

superficiais, captação no córrego Jacroá, pertencente à bacia hidrográfica do rio Piranga e 

captação no córrego Jurumim, inserido na bacia do rio Piracicaba, ambas são sub-bacias do rio 

Doce. 

Captação Córrego Jacroá 

A captação é efetuada através de uma barragem de nível, e desce por gravidade até o 

Reservatório Apoiado, passando por uma caixa de areia. As Fotos 5.1 a 5.4 ilustram a captação 

no córrego Jacroá. 
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Foto 5.1 - Captação Córrego Jacroá Foto 5.2 - Captação Córrego Jacroá 

  

Foto 5.3 - Captação Córrego Jacroá 
Foto 5.4 - Captação Córrego Jacroá – Caixa de Areia 

(aberta à direita) e reservatório (à esquerda) 

 

O ponto de captação possui coordenadas geográficas na latitude 19°43’11’’ sul e longitude 

43°43’30,55’’ oeste. A captação Jacroá não possui processo de outorga formalizado e abastece 

o bairro Mutirão e parte do bairro Felício Lúcio de Morais, representando cerca de 10% da 

área urbana da sede de Marliéria. 

Captação Córrego Jurumim 

A captação é efetuada através de uma barragem de nível, e desce por gravidade até a Estação 

de Tratamento de Água da Sede. As fotos 5.5 e 5.6 ilustram a captação no córrego Jurumim. 
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Foto 5.5 – Córrego Jumirim – Montante da Captação Foto 5.6 – Captação Córrego Jumirim 

O ponto de captação possui coordenadas geográficas na latitude 19°42’52,29’’ sul e longitude 

42°44’27,05’’ oeste e também não possui outorga. A vazão média de operação é de 5 L/s, 

durante 24 horas diárias. 

Segundo relatos do CE, as barragens geralmente ficam muito assoreadas e, à montante das 

captações, os córregos passam por pastos, interferindo na qualidade da água distribuída.  

5.2.2 Adução de Água Bruta 

As principais adutoras de água bruta (AAB) estão descritas no Quadro 5.1 juntamente com os 

principais dados técnicos. 

QUADRO 5.1 - INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m)* 

Material 
Recalque ou 

Gravidade 

AAB Jacroá Captação Jacroá RAP 75 ND PVC Gravidade 

AAB Jurumim Captação Jurumim ETA 150 ND PVC Gravidade 

 

 

5.2.3 Tratamento de Água  

Localizada na área urbana da sede de Marliéria, nas coordenadas geográficas na latitude 

19°42’50,77’’ sul e longitude 42°44’14,29’’ oeste, a ETA é do tipo compacta, com capacidade 

nominal de 8 L/s. 

Ao chegar à ETA, a água bruta vinda da Captação do Córrego Jurumim, recebe o sulfato de 

alumínio e então, passa por 4 floculadores, 1 decantador com 8 compartimentos e 4 filtros. 

Após passar por esse sistema, a água recebe a desinfecção, com hipoclorito de cálcio, para em 

seguida seguir ao reservatório. Os filtros inicialmente possuíam brita, areia e antracito, porém, 

após a primeira manutenção do material filtrante, foi colocado somente areia. 
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Ressalta-se que não são feitas análises da qualidade da água bruta captada e/ou tratada para 

abastecimento da sede, portanto não atendem à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

O tempo e vazão média de operação são de 24 horas/dia e 5 L/s, respectivamente, operando 

com uma vazão abaixo de sua capacidade de tratamento. As fotos 5.7 a 5.12 ilustram as 

unidades da ETA. 

  

Foto 5.7 - Vista Geral da ETA Foto 5.8 - ETA – Mistura do Sulfato de Alumínio 

  

Foto 5.9 - ETA– Floculadores Foto 5.10 - ETA–Tanques de Tratamento 
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Foto 5.11 - ETA – Sulfato de Alumínio Foto 5.12 - ETA– Estocagem de Sulfato de Alumínio 

A ETA não possui sistemas de tratamento do lodo do decantador e floculadores, nem sistema 

de recirculação das águas de lavagem dos filtros, de modo que tais resíduos são lançados num 

córrego não identificado. Não há informações sobre os volumes descartados. 

Vale ressaltar que a água captada no Córrego Jacroá é distribuída sem tratamento. 

5.2.4 Reservação 

O sistema de reservação da sede de Marliéria possui apenas dois reservatórios instalados, 

totalizando um volume acumulado de 133 m³. O reservatório localizado ao lado da ETA 

apresenta alguns problemas estruturais, como trincas e há suspeita de vazamento no fundo 

(possível rompimento), assim o mesmo deverá ser substituído. O reservatório R2 está em boa 

condição de uso. Nos Quadros 5.2 e 5.3 estão apresentadas algumas informações dos 

reservatórios existentes. 

QUADRO 5.2 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DE MARLIÉRIA 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

reservação (m³) 
Forma 

R1 (ao lado da ETA) Operando Apoiado Concreto 117 Retangular 

R2 (Captação Jacroá) Operando Apoiado Concreto 16 Retangular 

 

 

QUADRO 5.3 – LOCALIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DE MARLIÉRIA 

Denominação 

Coordenadas Geográficas 

Longitude Latitude 

R1 (ao lado da ETA) 42°44’27,05’’ O 19°42’52,29’’ S 

R2 (Captação Jacroá) 43°43’30,55’’ O 19°43’11,00’’ S 

 

As fotos 5.13 e 5.14 ilustram os reservatórios existentes ao lado da ETA de Marliéria e ao lado 

da Captação do Córrego Jacroá. 
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Foto 5.13 - Reservatório ao lado da ETA 
Foto 5.14 - Reservatório ao lado da Captação do 

Córrego Jacroá 

5.2.5 Adução de Água Tratada 

A distribuição da água é feita integralmente por gravidade na sede de Marliéria. A adutora que 

conduz a água do reservatório da captação no córrego Jacroá é constituída de PVC, com 

75 mm de diâmetro. A adutora que sai do reservatório da ETA até a rede de distribuição é 

constituída de PVC também e possui diâmetro de 110 mm. 

5.2.6 Rede de Distribuição 

Não há informações sobre a rede de distribuição como extensão, diâmetros e material, nem 

cadastro em planta, porém foi informado que toda rede está em péssimo estado de 

conservação, sendo necessária a sua substituição. 

Segundo relatos do Comitê Executivo, no município há alto índice de problemas de saúde 

relacionados ao abastecimento de água e problemas com a falta de água.  

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NO DISTRITO CAVA GRANDE 

O sistema de abastecimento de água do distrito Cava Grande possui uma captação superficial 

no córrego Quilombo pertencente à bacia hidrográfica do rio Piranga, sub-bacia do rio Doce.  

A captação é efetuada através de uma barragem de nível, e desce por gravidade até o 

Reservatório de Cava Grande. O município não possui outorga de captação. As fotos 5.15 a 

5.18 ilustram a captação superficial. 
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Foto 5.15 - Captação Cava Grande Foto 5.16 - Captação Cava Grande 

  

Foto 5.17 - Captação Cava Grande – Assoreamento Foto 5.18 - Jusante da Captação Cava Grande 

A vazão de captação do córrego varia entre 0 e 1,5 L/s, de acordo com o período do ano. 

Segundo relatado pelo CE, essa barragem de nível está sempre muito assoreada, e nos períodos 

de chuva, o município tem que fazer a limpeza diariamente. O que provavelmente contribuiu 

para o aumento do assoreamento foram as estradas abertas à montante da captação. 

Atualmente, também estão em operação 4 (quatro) poços profundos, para suprimento da 

demanda de Cava Grande, sem informações sobre o tempo operação dos mesmos. Com 

relação à vazão de operação, estima-se que os poços 1 e 2 juntos (localizados na escola) 

produzam 1,3 L/s, o poço 3 (situado dentro de um terreno particular) produz 1,6 L/s e, o poço 

4 (rua Pernambuco), 1,3 L/s. A vazão é de operação é estimada, tendo em vista que não há 

instrumentos de medição.  

A água captada é distribuída sem tratamento algum. As fotos 5.19 a 5.21 ilustram os poços 

existentes em Cava Grande. 
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Foto 5.19 - Captação Cava Grande – Poços 1 e 2 Foto 5.20 - Captação Cava Grande – Poço 3 

 

 

Foto 5.21 - Captação Cava Grande – Poço 4 

 

Ressalta-se que a situação das outorgas de captação dos poços não está regular. O Quadro 5.4 

a seguir apresenta características e coordenadas geográficas das captações. 

QUADRO 5.4 - DADOS DAS CAPTAÇÕES DE CAVA GRANDE 

Captação Característica Coordenadas Geográficas 

Captação Superficial Barragem de Nível 19°38'59.91"S 42°40'12.45"O 

Poços 1 e 2 (dentro da escola) 120 m de profundidade 19°38'06.62"S 42°37'16.44"O 

Poço 3 (dentro de um terreno particular) 150 m de profundidade 19°38'04.86"S 42°37'11.29"O 

Poço 4 (Rua Pernambuco) 94 m de profundidade 19°37'51.87"S 42°37'11.77"O 

 

 

E segundo informações do CC, embora trate-se de uma estimativa, considera-se que a vazão 

total média de captação no distrito Cava Grande (somadas as vazões do Córrego Quilombo e 

poços), é de 5,5 L/s. 
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A adutora que conduz a água da captação superficial até o reservatório semienterrado é 

constituída de PVC, com diâmetros variando de 100 mm a 60 mm, extensão aproximada de 

16 km, e funciona também como rede de distribuição para fazenda e sítios localizados ao 

longo da adutora. As fotos 5.22 e 5.23 ilustram a adutora de água bruta na saída da captação 

no Córrego Quilombo, que conduz a água até o reservatório. 

  

Foto 5.22 - Adutora de Água Bruta (Captação 

Superficial Cava Grande – Cór. Quilombo) 

Foto 5.23 - Adutora de Água Bruta (Captação 

Superficial Cava Grande – Cór. Quilombo) 

Dos poços 1 e 2 saem adutoras de PVC com diâmetro de 60 mm, já dos poços 3 e 4 saem 

adutoras também de PVC, mas com diâmetro de 50 mm. Não foi informada a extensão das 

adutoras. A água captada na barragem de nível e dos poços 1 e 2 são conduzidas para o 

reservatório semienterrado e os poços 3 e 4 recalcam água para o reservatório metálico. 

No distrito Cava Grande não há tratamento de água. Ressalta-se que não são feitas análises da 

qualidade da água bruta captada para abastecimento do distrito, portanto não atendem à 

Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

O distrito possui dois reservatórios localizados no mesmo local, nas coordenadas geográficas 

19°37'51.64"S e 42°37'16.92"O: reservatório apoiado, metálico com capacidade de 50 m³; e 

reservatório semienterrado, de concreto, com capacidade de 150 m³. Ambos distribuem água 

para a população. As fotos 5.24 e 5.25 ilustram os reservatórios. 
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Foto 5.24 - Reservatório Metálico Foto 5.25 - Reservatório semienterrado 

 

Não há informações técnicas nem cadastro da rede de distribuição de água, mas foi relatado 

pelo CE que está em péssimo estado de conservação, se fazendo necessária a substituição de 

toda a rede. 

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE NAS COMUNIDADES RURAIS 

A seguir estão descritos os sistemas de abastecimento de água das 3 (três) principais 

comunidades existentes na área rural do município de Marliéria: bairro Santa Rita, bairro Inácia 

e bairro Santo Antônio. 

Na ocasião da visita, em novembro de 2013, foi informada pelo CE a existência de problemas 

de saúde relacionados ao abastecimento de água. Em nenhuma comunidade rural a água 

recebe tratamento para distribuição e não são realizadas análises de qualidade de água. Há 

também problemas de falta de água, sendo os sistemas atuais insuficientes para suprir a 

demanda da população rural. 

Bairro Santa Rita 

Para suprir a demanda do bairro Santa Rita, existe um poço profundo, localizado ao lado do 

posto de saúde, que recalca água para duas caixas d’água de fibra de vidro, com capacidade 

de 10 m³ cada. Dessas caixas d’água, a água é distribuída para toda comunidade, porém não 

há informações da população atendida. As fotos 5.26 e 5.27 ilustram o poço e os reservatórios 

existentes na comunidade, respectivamente. 
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Foto 5.26 - Poço Santa Rita Foto 5.27 - Reservatórios Santa Rita 

Bairro Inácia 

O bairro Inácia possui cerca de 16 famílias e é abastecido por um poço raso, com 

aproximadamente 16 metros de profundidade e vazão média de operação de 0,3 L/s, que 

recalca água para uma caixa d’água de fibra com capacidade de 2 m³, localizado a cerca de 

20 m do poço. A Foto 5.28 ilustra o poço existente na comunidade. 

 

Foto 5.28 - Poço Inácia 

Bairro Santo Antônio 

O bairro Santo Antônio possui cerca de 40 famílias e é abastecido por uma captação 

superficial, através de uma barragem de nível no córrego Santo Antônio, pertencente à bacia 

hidrográfica do rio Piranga, sub-bacia do rio Doce. 

A água bruta não recebe tratamento algum e é conduzida por gravidade, através de uma 

adutora de PVC, inicialmente com diâmetro de 200 mm, mudando para 100 mm até o 

reservatório metálico, apoiado, com capacidade de 20 m³. A distribuição é integramente feita 
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por gravidade e não há informações e cadastro da rede. As fotos 5.29 e 5.30 ilustram a 

captação e a Foto 5.31 ilustra o reservatório existente na comunidade. 

  

Foto 5.29 - Captação Córrego Santo Antônio Foto 5.30 - Captação Córrego Santo Antônio 

 

 

Foto 5.31 - Reservatório Santo Antônio 

 

 RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

A seguir o Quadro 5.5 apresenta o resumo do sistema de abastecimento de água do município. 
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QUADRO 5.5 - RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 

Sistema Manancial / Captação ETA UTR Reservação SITUAÇÃO 

SEDE URBANA 

 Córrego Jacroá; barragem de nível; 

passa por caixa de areia; água 

diretamente distribuída por gravidade 

sem tratamento 

Não recebe tratamento -  RAP, concreto, 16 m³ 

 Situação da outorga não está regular 

 Água da captação Jacroá não recebe 

tratamento 

 Não são realizadas análises de qualidade da 

água 

 Problemas de saúde relacionados ao 

abastecimento de água 

 Não há cadastro da rede de distribuição 

 Produção atual não atende à demanda 

 Córrego Jurumim; barragem de nível; 

água conduzida por gravidade até a 

ETA  

ETA Compacta:  

 Capacidade nominal de 8 L/s; 

 Vazão média de operação de 

5 L/s. 

Não  RAP, concreto, 117 m³ 

 Água da captação Jurumim recebe 

tratamento na ETA 

 ETA operando em sobrecarga  

 Não são realizadas análises de qualidade da 

água 

 Problemas de saúde relacionados ao 

abastecimento de água 

 Não há cadastro da rede de distribuição 

 Produção atual não atende à demanda 

DISTRITO CAVA 

GRANDE 

 Córrego Quilombo; barragem de 

nível; água conduzida por gravidade 

até o reservatório. 

Não recebe tratamento - 
 RAP Metálico 50 m³ 

 RSE Concreto 150 m³ 

 Situação da outorga não está regular 

 Não há tratamento de água 

 Não são realizadas análises de qualidade da 

água 

 Problemas de saúde relacionados ao 

abastecimento de água 

 Não há cadastro da rede de distribuição 

 Produção atual não atende à demanda 

 4 poços tubulares profundos. 

Considera-se que a vazão total média 

de captação, somadas as vazões do 

Córrego Quilombo e poços, é de 5,5 

L/s. 

ÁREA RURAL 

 Bairro Santa Rita: 1 poço profundo 

 Bairro Inácia: 1 poço raso 

 Bairro Sto. Antônio: Córrego Sto. 

Antônio; Barragem de Nível 

 Demais localidades rurais: 

Predominância por poços ou 

cisternas 

Não existe tratamento - 

 Bairro Santa Rita: 2 caixas 

d’água de fibra de 10 m³ 

 Bairro Inácia: caixa d’água 

de fibra de 2 m³ 

 Bairro Santo Antônio: 

Reservatório Metálico de 

20 m³ 

 Demais localidades rurais: 

Caixas d’água individuais 

 Situação da outorga não está regular 

 Não há tratamento de água 

 Não são realizadas análises de qualidade da 

água 

 Problemas de saúde relacionados ao 

abastecimento de água 

RAP – Reservatório Apoiado / RSE – Reservatório Semienterrado 
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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

O sistema de esgotamento sanitário do município Marliéria é operado integralmente pela 

Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal. 

As características gerais do sistema de esgotos sanitários do município de Marliéria, incluindo a 

sede e o distrito Cava Grande, conforme dados constantes no SNIS 2010, encontram-se 

apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto ............................................. 100 % (SNIS, 2010); 

 Índice de Tratamento de Esgotos ................................................................ 0% (SNIS, 2010); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ............................................... 1.112 (SNIS, 2010); 

 Extensão de Rede de Esgoto .................................................................. 30 km (SNIS, 2010); 

 Volume Anual Coletado Total ........................................................ 175.000 m³ (SNIS, 2010); 

 Volume Anual Tratado Total ..................................................................... 0 m³ (SNIS, 2010). 

O município não possui estação de tratamento de esgoto. O sistema conta com uma rede 

coletora constituída cerca de 80% de manilha de barro, e 20% de PVC. Não há dados dos 

diâmetros e extensão da rede coletora, nem cadastro. Foi relatado pelo CE que a rede em 

manilha de barro é muito antiga e há necessidade de substituição. 

Segundo o Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracicaba, publicado em 2013, para o município Marliéria, a estimativa da 

carga orgânica gerada e lançada na bacia é cerca de 49,6 kgDBO/dia. 

Os principais corpos receptores são: córrego Onça Grande, córrego Represa e rio Belém. 

Em relação à área rural, as soluções são individualizadas, predominando o tratamento em 

fossas individuais. 

A Ilustração 6.1 apresenta alguns dos pontos de lançamento de esgoto in natura em corpos 

d’água identificados em campo. 
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Ilustração 6.1 – Localização de Pontos de Lançamento de Esgotos “in natura” em Corpos d’Água da Cidade 
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O Quadro 6.1 apresenta um resumo do sistema de esgotamento sanitário existente no 

município.  

QUADRO 6.1 - RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 

MARLIÉRIA 

Cobertura dos serviços  
 100% de atendimento por rede coletora de esgoto na área urbana da sede e do distrito  

 30 km de rede coletora de esgotos  

Corpos receptores 

 Córrego Onça Grande; 

 Córrego Represa; 

 Rio Belém. 

Principais deficiências  

 Não há tratamento na sede e no distrito Cava Grande, sendo todo o esgoto coletado lançado in 

natura em cursos d’água da cidade. 

 Não há cadastro do sistema de coleta e afastamento de esgoto do município  
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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Marliéria gera em média 41,2 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD) 

por mês, sendo 18 toneladas da Sede e 23,2 toneladas de Cava Grande. A coleta destes 

resíduos ocorre de acordo com a seguinte logística: segunda, quarta e sexta-feira na Sede; 

segunda, terça e quinta-feira no distrito Cava Grande e às terças-feiras na área rural.  

Para a realização deste trabalho o município possui dois caminhões basculantes, sendo 1 para a 

sede e 1 para o distrito Cava Grande. Um dos caminhões é de 2006 e encontra-se em bom 

estado de conservação, porém o outro existe há mais de 25 anos. O município conta com 10 

funcionários para a coleta, sendo 5 em cada caminhão. 

Todos os RSD coletados são encaminhados para Central de Resíduos Vale do Aço / Aterro 

Sanitário, pertencente a Vital Engenharia Ambiental S/A. De acordo com o Panorama da 

destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais - realizado pela FEAM em 

2012, tal aterro sanitário foi classificado como Regularizado. 

A Central de Resíduos Vale do Aço / Aterro Sanitário está localizada na margem direita da 

Rodovia BR 381, km 235, Distrito de Águas Claras, zona rural do município de Santana do 

Paraíso/MG, sob as coordenadas geográficas latitude 19°26’30’’ e longitude 42°30’37’’. 

O aterro opera desde 12 de setembro de 2003, com capacidade total para 3.354.655 m³. A 

unidade está licenciada para destinação de resíduos domiciliares, públicos, comerciais, de 

saúde, de construção civil e de origem industrial, e a operadora, Vital, possui concessão para 

recebimento dos resíduos dos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo 

Oriente, Marliéria e Itanhomi, localizadas na região metropolitana do Vale do Aço. 

As fotos 7.1 a 7.5 ilustram a Central de Resíduos da Vital. 

 

Foto 7.1 – Vista do Aterro – Área de Disposição Com Drenos de Chorume 
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Foto 7.2 – Compostagem Foto 7.3 – Esterilização de Resíduos Hospitalares 

 

 

Foto 7.4 – Frente do Maciço Foto 7.5 – Caixa Coletora do Chorume 

Fonte das Fotos: Relatório de Avaliação Preliminar – Aterro Sanitário “Central de Resíduos do Vale do Aço” – Santana do Paraíso, Minas Gerais 

– Brasil; SCS ENGINEERS – Global Methane Initiative; Abril de 2011 

 

Com relação à Sede, a quilometragem diária média de segunda e quinta-feira é de 143 km e 

terça-feira é de 170 km. Já para o distrito Cava Grande, de segunda e sexta-feira a 

quilometragem média diária é de 83 km e de quarta-feira é de 92 km. 

Não há coleta seletiva no município, mas foi construída pela prefeitura uma usina de triagem e 

compostagem, ilustrada nas fotos 7.6 e 7.7. Esta unidade está localizada a cerca de 1,5 km do 

centro do distrito Cava Grande e deveria ter sido inaugurada no início de 2008, porém nunca 

foi utilizada. A estrutura ainda está boa, com alguns reparos a serem finalizados, mas faltam os 

equipamentos, e não foi informada uma previsão para o início de operação. 



-75- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba 

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Marliéria 

ENGECORPS 

1246-IBA-04-SA-RT-0003 

 

  

Foto 7.6 – Galpão de Triagem – Esteira Foto 7.7 – Local para Compostagem 

O serviço de varrição é realizado por 10 funcionários, sendo 5 na sede e 5 no distrito Cava 

Grande, de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã ao meio dia. E para a poda, o 

município dispõe de 1 funcionário. Os resíduos da varrição são encaminhados para diversos 

pontos particulares em uma caminhonete, cerca de 2 vezes por semana. 

Não há no município nenhuma legislação específica referente a resíduos sólidos. Assim como 

não existe nenhuma taxa de conservação e coleta de lixo. 

Os resíduos da construção civil e demolição (RCC) gerados pelos moradores são recolhidos 

pela prefeitura, que os encaminha para bota-foras irregulares e não há informações sobre a 

quantidade gerada.   

Os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde são 

realizados por empresa terceirizada. A quantidade média mensal gerada é de 5 kg e a coleta e 

o transporte são realizados pela Ambiental Tecnologia Ltda. Não há informação de onde é 

realizado o tratamento, nem da frequência de coleta e local de armazenamento destes 

resíduos. 

Como dito anteriormente, o cadastro do SNIS (anos de 2010 e 2011) não dispõe de 

informações referentes às despesas relacionadas aos resíduos no município de Marliéria. 

A Ilustração 7.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos existente. 
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Ilustração 7.1 – Localização das Principais Unidades do Sistema de Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos 
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O Quadro 7.1 apresenta o resumo do sistema limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

do município. 

QUADRO 7.1 – RESUMO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Itens Situação 

Planos diretores ou de 

gerenciamento de resíduos 
 O município ainda não dispõe desses instrumentos de planejamento. 

Descrição e análise dos sistemas 

de coleta e disposição final 

 O município de Marliéria gera em média 41,2 toneladas de resíduos sólidos domésticos 

(RSD) por mês, sendo 18 toneladas da Sede e 23,2 toneladas de Cava Grande. 

 Todos os RSD coletados são encaminhados para Central de Resíduos Vale do Aço / Aterro 

Sanitário, da Vital Engenharia Ambiental S/A.  

 De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de 

Minas Gerais - realizado pela FEAM em 2012, tal aterro sanitário foi classificado como 

Regularizado. 

 Não existe nenhuma forma de coleta seletiva no município, e também não há catadores 

informais. 

 O serviço de varrição é realizado por 10 funcionários, sendo 5 na sede e 5 no distrito 

Cava Grande, de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã ao meio dia. Os resíduos 

da varrição são encaminhados para diversos pontos particulares em uma caminhonete, 

cerca de 2 vezes por semana. 

 Os (RCC) gerados pelos moradores são recolhidos pela prefeitura, que os encaminha para 

bota-foras irregulares e não há informações sobre a quantidade gerada.  

Cobertura da coleta, varrição, 

serviços públicos de limpeza e 

serviços especiais 

 A coleta destes resíduos ocorre de acordo com a seguinte logística: segunda, quarta e 

sexta-feira na Sede; segunda, terça e quinta-feira no distrito Cava Grande e às terças-

feiras na área rural.  

 O município possui 2 caminhões basculantes: sendo 1 para a sede e 1 para o distrito 

Cava Grande. Um dos caminhões é de 2006 e encontra-se em bom estado de 

conservação, porém o outro existe há mais de 25 anos.  

 O município conta com 10 funcionários para a coleta, sendo 5 em cada caminhão. 

Soluções para os resíduos de 

construção, demolição e de 

serviços de saúde 

 Os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde 

são realizados por empresa terceirizada. 

 A quantidade média mensal gerada é de 5 kg e a coleta e o transporte são realizados pela 

Ambiental Tecnologia Ltda.  

 Não há informação de onde é realizado o tratamento, nem da frequência de coleta e 

local de armazenamento destes resíduos. 

Problemas com infraestrutura 

dos sistemas de limpeza 

 Não há local adequado para a disposição dos RCC; 

 Existe uma Usina de Triagem e Compostagem construída, porém está abandonada e não 

há equipamentos. 

 Não há coleta seletiva. 

Prestador dos serviços  Secretaria de Obras  
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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A sede de Marliéria situa-se na bacia do rio Piracicaba, mas a maior parte do território do 

município está inserida na bacia do rio Piranga, ambos são afluentes do rio Doce. 

O sistema de drenagem natural do município é composto, principalmente, por afluentes do rio 

Doce como ribeirão do Turvo e ribeirão do Belém, na divisa com Timóteo. Outros mananciais 

importantes, inseridos na sub-bacia do rio Piranga são: córrego de Pimenta próximo a Cava 

Grande, córregos Jacroá e Mundo Novo, próximos à sede. Já os inseridos na sub-bacia do rio 

Piracicaba são: córrego Mariano, córrego Onça Grande, córrego Bonfim, entre outros.  

 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EXISTENTE 

8.1.1 Microdrenagem  

O sistema de microdrenagem urbana capta as águas escoadas superficialmente e as encaminha 

até o sistema de macrodrenagem através das seguintes estruturas: meio-fio ou guia, sarjeta, 

boca-de-lobo, poço de visita, galeria de água pluvial, tubo de ligação, conduto forçado e 

estação de bombeamento (quando necessário). 

O município dispõe de estruturas de drenagem na área urbana da Sede e do Distrito de Cava 

Grande, tais como bocas-de-lobo e galerias de águas pluviais.  

O Comitê Executivo informou que município de Marliéria não apresenta pontos de 

alagamento.  

8.1.2 Macrodrenagem  

A macrodrenagem de uma zona urbana destina-se ao escoamento final das águas captadas 

pelas estruturas de microdrenagem, como galerias de grande porte, e os corpos receptores 

como canais e rios.  

Na ocasião da visita ao município Marliéria, em novembro de 2013, o Comitê Executivo 

relatou apenas um ponto de inundação localizado na ponte sobre o ribeirão do Belém em 

Cava Grande, no qual a última grande cheia ocorreu há cinco anos e atingiu as casas nas 

margens. As fotos 8.1 e 8.2 ilustram o ponto de inundação. 
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No distrito Cava Grande, várias residências estavam localizadas na APP do ribeirão do Belém, 

que atravessa a área urbana, e para que as mesmas não fossem desapropriadas, a prefeitura 

realizou o desvio deste curso d’água. As fotos a seguir ilustram o ribeirão após o desvio. 

Novas informações do Comitê Executivo identificaram a existência de outro ponto de 

inundação localizado no Córrego da Onça, em função da baixa capacidade de escoamento da 

manilha existente no local. Também foi informada a presença de um ponto de erosão na Sede, 

especificamente no Bairro Morais. 

 RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O Quadro 8.1 apresenta o resumo dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais do município. 

  

  

Foto 8.1 – Ponte sobre o ribeirão do Belém Foto 8.2 – Ribeirão do Belém 

  

Foto 8.3 – Desvio do ribeirão do Belém em Cava 

Grande 

Foto 8.4 – Desvio do ribeirão do Belém em Cava 

Grande 
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QUADRO 8.1 – RESUMO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

Itens Situação 

Existência de Plano Diretor 

municipal e legislação sobre 

parcelamento de uso do solo 

 O município não dispõe de Plano Diretor 

Infraestrutura atual de 

drenagem 

 Parte do município situa-se na sub-bacia do rio Piracicaba, mas a maior parte do território 

está inserida na sub-bacia do rio Piranga. 

 O município dispõe de estruturas de drenagem na área urbana como bocas-de-lobo, tanto 

na Sede quanto no Distrito de Cava Grande. 

Sistema de drenagem natural 

 Afluentes do rio Doce: ribeirão do Turvo e ribeirão do Belém 

 Outros mananciais importantes, inseridos na sub-bacia do rio Piranga são: córrego de 

Pimenta próximo a Cava Grande, córregos Jacroá e Mundo Novo, próximos à sede. 

  Já os inseridos na sub-bacia do rio Piracicaba são: córrego Mariano, córrego Onça Grande, 

córrego Bonfim, entre outros.  

Processos erosivos e sua 

influência na degradação de 

bacias e riscos de enchentes, 

inundações e 

escorregamentos 

Inundação: 

 Ponte sobre o ribeirão do Belém em Cava Grande: a última grande cheia ocorreu há cinco 

anos e atingiu as casas nas margens localizadas na APP do ribeirão do Belém, e para que as 

mesmas não fossem desapropriadas, a prefeitura realizou o desvio deste curso d’água. 

 Córrego da Onça, em função da baixa capacidade de escoamento da manilha existente no 

local. 

 

Erosão 

 Ponto localizado na Sede, no Bairro Morais. 

Órgãos municipais com ação 

em controle de enchentes e 

drenagem urbana 

 Secretaria de Obras  

 

A Ilustração 8.1 apresenta os pontos de inundação existentes em planta. 
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Ilustração 8.1 -  Localização dos Pontos de Inundação Identificados
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ANEXO I – 1ª OFICINA DO DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-PARTICIPATIVO 
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ATA DA OFICINA 

Oficina de Diagnóstico Técnico-Participativo em Marliéria 

Data: 27/03/2014 

Local: Câmara Municipal – Marliéria 

Participantes: 11presentes sendo esses membros dos comitês representantes de Órgãos 

Públicos (Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, Assistência Social, dentre outros) e 

delegados representantes da Sociedade Civil Organizada. Além desses, também compuseram a 

oficina a representante do IBIO, o presidente do Comitê de Bacia do Piracicaba e profissionais 

da Engecorps.  

Objetivo: Apresentar e discutir com os representantes do município o Produto 3 do PMSB, 

referente ao Diagnóstico Técnico Participativo. 

Desenvolvimento da reunião 

A representante do Ibio abriu a oficina com uma fala explicativa sobre o papel da Agência de 

Bacias e do Comitê de Bacias e sobre o processo de licitação que selecionou a Engecorps como 

consultora na construção do PMSB. Além disso, discorreu sobre os produtos que serão 

entregues, o prazo de elaboração do Plano, as reuniões, oficinas e audiência que estão 

previstas.  Enfatizou a importância da contribuição dos presentes para a construção de um 

Plano participativo. 

Em seguida, cada um dos presentes se apresentou e a coordenadora do contrato prosseguiu 

indicando a dinâmica da apresentação. 

Como introdução foram apresentados, com detalhes, programas associados ao PMSB, os 

produtos previstos, as oficinas e a importância da audiência pública final. Para acompanhar a 

exposição foi distribuída uma pasta com os slides que serviram de apoio. 

O diagnóstico apresentado tem por base as informações oferecidas pelos técnicos do município 

e pesquisa documental referente aos quatro componentes do Plano. A apresentação do estudo 

diagnóstico seguiu o seguinte roteiro:  

 Conceituação e relevância do Plano para a gestão municipal; 

 Diferentes etapas do Plano, o que permite aos presentes entenderem o processo como um 

todo; 

 Importância da Participação Social; 

 Papéis e responsabilidades atribuídos aos comitês de coordenação e executivo e aos 

delegados;  
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 Estrutura administrativa do município, com destaque para os Órgãos relacionados ao 

PMSB;   

 Panorama dos custos dos serviços referentes ao PMSB; 

 Foi solicitado pela coordenadora do contrato que os representantes do município 

informassem os valores cobrados pelo serviço de limpeza urbana e os gastos anuais 

totais com serviços relativos ao saneamento básico em Marliéria. 

 Índices populacionais e de condição de vida (renda per capita, mortalidade infantil, índice 

de pobreza e de Gini e DHM);  

 A secretária de meio ambiente informou que, de acordo com o censo do IBGE 2010, a 

população no município era de 4.012 moradores, sendo 2.844 a população urbana 

residente no distrito de Cava Grande e 918 residentes na sede, em Marliéria, números 

diferentes do que constava na apresentação. 

 Dados do município referentes as quatro áreas do PMSB (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem pluvial). O trato destes dados incluiu as especificidades das áreas urbanas e 

rurais. 

O presidente do Comitê de Bacia do Piracicaba fez uma breve intervenção para ressaltar a 

importância do PMSB na evolução dos serviços da cidade e no cuidado com o meio ambiente. 

Também ressaltou a importância de que o município coopere com a consultoria e que o 

Comitê está acompanhando de perto o processo de construção dos planos e está à disposição 

para auxiliar no que for necessário.  

Ao longo da apresentação de cada um dos componentes do PMSB, os participantes apontaram 

informações quanto aos problemas não contemplados integralmente na apresentação, 

informações atualizadas e projetos já elaborados pelo município que podem impactar no 

diagnóstico.  

Para garantir o registro das sugestões dos participantes, foi solicitado que as mesmas fossem 

entregues por escrito.  

Informações e sugestões dos presentes: 

 Cava Grande é um distrito de Marliéria há aproximadamente 6 anos. 

 A situação das outorgas para capitação de água no município foi atualizada e a Secretaria 

de Meio Ambiente vai verificar isso junto ao poder público e transmitir a informação à 

consultoria. 

 Após as visitas de campo a cidade deu início a processos de análise das águas. Quando 

concluídas, as informações resultantes das análises serão passadas à Engecorps. 
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 O Córrego Quilombo é o rio não identificado com barragem de nível no distrito de Cava 

Grande. Um dos presentes se comprometeu a verificar a situação da outorga também nessa 

fonte. 

 Pontuaram que o volume atual de água capitado atende à demanda por abastecimento no 

município. 

 A coordenadora técnica pediu que o município informasse a quantidade de resíduos de 

serviços de saúde recolhida. 

 Os representantes do poder público se comprometeram a fazer um diagnóstico do 

abastecimento de água no município para atualizar as informações encaminhadas à 

consultoria. 

 No ponto de inundação citado foi feito um loteamento com outorga da prefeitura. Sob o 

risco de inundação foi feito um desvio no córrego. A representante do poder público se 

comprometeu a encaminhar à consultoria as informações sobre esse loteamento. 

 Em uma área de Cava Grande (que pertence à Jaguaraçu) está em fase de construção o 

Residencial Vila Atlântica (da GPM). Os representantes do município solicitaram aos 

integrantes do comitê informações sobre a destinação de resíduos e esgoto e a fonte de 

abastecimento de água que atenderá ao residencial. 

 Foi apontada a necessidade de solicitar informações ao Parque. Se há estudos ou algum 

material relevante para utilização no Plano. 

A oficina foi encerrada após todas as intervenções dos presentes e esclarecendo-se mais uma 

vez o papel que deverá ser desempenhado pelos delegados de multiplicadores das informações 

sobre o PMSB.  
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ANEXO II – PARECER IBIO – AGB DOCE / 

MUNICÍPIO 
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