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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata da Proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

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

Recursos Hídricos do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 21/2013 firmado em 

05/09/2013 entre a ENGECORPS e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce). 

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 08/2013 (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 João Monlevade, em 09 de outubro de 2013, entre o IBIO – AGB 

Doce, o CBH-PIRACICABA e 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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1. INTRODUÇÃO 

O Produto 8 é resultante da consecução das atividades desenvolvidas na Etapa II – Diagnóstico 

Técnico-Participativo, e na Etapa III – Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico, 

Programas, Projetos e Ações e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção 

Prioritários para os Serviços de Saneamento Básico,  Plano de Investimentos e, Arranjo 

Institucional e Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico com Seleção dos 

Indicadores para Monitoramento do PMSB, configurando-se como relatório final do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Nesse produto, estão sintetizadas todas as informações e dados obtidos durante o transcorrer 

dos trabalhos, apresentando-se os planos de saneamento para cada um dos componentes do 

saneamento básico, quais sejam, água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. 

A elaboração do PMSB obedeceu aos preceitos da Lei 11.445/07, baseando-se, 

principalmente, nas diretrizes do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, especificamente no documento “Definição da Política de Elaboração 

de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico”. As definições da Política e do Plano 

de Saneamento Básico estão contidas, respectivamente, nos Capítulos II e IV da supracitada lei, 

que estabelece a finalidade, o conteúdo e a responsabilidade institucional do titular por sua 

elaboração. 

Para a proposição deste Plano, o município de Itabira designou-se os Comitês de Coordenação 

e Executivo através do Decreto nº 014 de 07 de Março de 2014. A constituição dos Comitês 

de Coordenação (CC) e Executivo (CE), e Delegados, estão apresentadas nos Quadros 1.1, 1.2 

e 1.3, respectivamente. O Quadro 1.4 é referente a equipe de apoio na elaboração do PMSB 

de Itabira 

QUADRO 1.1 – MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PMSB DE ITABIRA 

Comitê Coordenador - PMSB 

N. Entidades   Representantes indicados 

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 

Representantes das Associações e Órgãos de Classes Profissionais 

1 

Asseag (Ass. dos Engenheiros, Agrônomos, 

Geólogos e Geógrafos de Itabira) 
Titular 

* Wíllame Aguiar Almeida 

Edson dos Anjos Filho 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Suplente Fabiano Penido Alvarenga 

Representantes da classe dos Comerciantes  e Lojistas de Itabira 

2 

Acita (Ass. Comercial, Industrial e Agropecuária 

de Itabira) 
Titular Eugênio Cláudio de Andrade Müller 

CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Suplente Daise Aparecida Mendes Araújo 

Representantes dos Conselhos Municipais (cadeiras da sociedade civil) e entidades de defesa dos interesses da 

comunidade 

3 

CODEMA (Conselho Municipal de Meio 

Ambiente)  
Titular Sidney Ataide Andrade 

Soc. Ambiente Vivo de Itabira Suplente Marciano Valadares Madeira 

4 

Conselho Municipal de Saúde Titular Maria da Conceição Leite Andrade 

Cons. Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável 
Suplente Carlos Primo 

Continua... 
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...Continuação 

QUADRO 1.1 – MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO PMSB DE ITABIRA 

Comitê Coordenador - PMSB 

N. Entidades   Representantes indicados 

Representantes das associações e órgãos ligados aos Produtores Rurais 

5 

Sindicato Rural Titular Itaélio José Cabral Guerra 

Emater (Empresa de Assistência Técnica ee 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) 
Suplente Mauro Lúcio Ferreira 

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 

Representantes da Interassociação  

6 
ICRECI (Interassociação Centro de Referência das 

Entidades Comunitárias de Itabira) 

Titular Mozart Alves 

Suplente Carlos Eustáquio Martins 

Representantes dos Clubes de Serviço e entidades de interesse social 

7 

Loja Maçônica União e Paz 

Titular * Márcio Luiz Lage 

Titular Heraildo Marçal dos Santos 

Loja Maçônica Estrela do Vale Suplente Bernardo de Souza Rosa 

Representantes de Entidades de Ensino Superior (cursos afetos à área de Saneamento e/ou Meio Ambiente) 

8 

Unifei (Universidade Federal de Itajubá – 

Campus Itabira) 
Titular Uende Aparecida Figueiredo Gomes 

Ass. Com. do Rio de Peixe Suplente Magna Flaviana F. C. Horta Santos 

9 

Funcesi (Fundação Comunitária de Ensino 

Superior de Itabira) 

Titular * Bianca Pelucci Barreto 

Titular * Renata Ramalho Guerra 

Titular Cibele Andrade de Alvarenga 

Ass. Com. do Rio de Peixe Suplente Estevam Dias Tavares 

Representantes das Empresas do Setor de Mineração 

10  

Vale S.A. Titular Paulo Eduardo Alves Therezo 

 

Suplente Vaga não preenchida 

Representantes das Empresas Prestadoras de Serviços de Saneamento Básico 

Nenhum comparecimento. Por decisão da Assembleia, estas cadeiras foram realocadas para Entidades de Ensino Superior e 

Associação do Rio de Peixe, conservando a Paridade do Colegiado. 

Representantes do Poder Público 

1 
SAAE (Serviços Autônomo de Água e Esgoto de 

Itabira) 

Titular - 

Presidente 
Jacir Primo 

Suplente - 

Presidente 
Dartison da Piedade Fonseca 

2 
Itaurb (Empresa de Desenvolvimento de Itabira 

Ltda) 

Titular - Vice-

Presidente 

* Carlos Carmelo Torres Moreira 

Geraldo Martins da Costa 

Suplente - Vice-

Presidente 

* Ageu Ebert Ferreira dos Santos 

Marconi Anastácio Coura 

3 Secretaria Municipal de Obras 

Titular Sebastião Lourenço Ayres 

Suplente Antônio Carlos Alvim Figueiredo 

4 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano 

Titular 

* Jader Túlio Cristiano Magalhães 

Geraldo Roberto Ferreira da Silva 

Suplente Carlos Alexandre Ribeiro 

5 

Secretaria Municipal de Saúde Titular Reynaldo Damasceno Gonçalves 

Secretaria Municipal de Educação Suplente Luciane Maria Ribeiro da Cruz Santos 

6 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Titular Nivaldo Ferreira Santos 

Suplente Flávia Lage Reis 

7 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Titular Aloísio Moreira da Silva 

Gabinete do Prefeito/ Escritório de 

Gerenciamento de Projetos 
Suplente Antônio Elias Reis 

8 Câmara de Vereadores de Itabira 

Titular Solimar José da Silva 

Suplente Sebastião Ferreira Leite 

9 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sto Antônio Titular Júlio César Moreira Pessoa 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba Titular José Eduardo dos Passos Guerra 

10 Ministério Público MG 
Titular Dra. Giuliana Talamoni Fonoff 

Suplente Aletheia Patrícia Assis Morais Moreira 

* Membro substituído por indicação da entidade. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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QUADRO 1.2 – MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO DO PMSB DE ITABIRA 

Entidade 

Comitê de Coordenação 

Membro Cargo 

SAAE (Serviços Autônomo de Água 

e Esgoto de Itabira) 

Dartison da Piedade Fonseca Titular 

Carlos Davino Mesquita Marques Suplente 

Itaurb (Empresa de 

Desenvolvimento de Itabira Ltda) 

Elísio Marcos Cota da Silva Titular 

Marconi Anastácio Coura Suplente 

Renata Souza Cardoso Suplente 

Secretaria Municipal de Obras 

* Edvaldo de Alvarenga Titular 

Joaquim Tôrres Bersan Titular 

Altamir José Barros Suplente 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

Anna Carine O. C. Rodrigues Titular 

* Carlos Alexandre Ribeiro Suplente 

Elaine Aparecida Mendes Suplente 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

* Daniele Cristina de Oliveira Titular 

Simone Lorena Frade Magalhães Titular 

Josiane Santiago Rodrigues Suplente 

Secretaria Municipal de Saúde 
Roberto Quintão Guerra Titular 

Marly Aparecida Reis Procópio Suplente 

Secretaria Municipal de Educação 
Pablo Lopes Quintão Titular 

Vaga não preenchida Suplente 

Secretaria Municipal de Ação Social 
Maria Luciana de Aquino Damião Titular 

Vaga Não Preenchida Suplente 

* Membro substituído por indicação da entidade. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

QUADRO 1.3 – DELEGADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PMSB DE ITABIRA 

PSF 

Delegados 

Membro Cargo 

Conselho Municipal de Saúde 
Maria da Conceição Leite Andrade Titular 

Francisca Lílian Miranda de Souza Suplente 

Conselho Municipal de Saúde 
Darliete Geralda Araújo Martins Titular 

Magna Flaviana C. H. Santos Suplente 

Água Fresca 
Artemia Rodrigues Chaves Titular 

José Luiz Coelho Suplente 

Amazona e Areão 

*** 

Titular 

Suplente 

Barreiro 
Titular 

Suplente 

Bela Vista 
José Vicente Santos Titular 

Gerson Ferreira Carlos Suplente 

Campestre 
Geraldo Nonato Lataliza Titular 

Ismar Clever da Silva Suplente 

Centro  
* Ana Maria de Magalhães Dias Indeugton Titular 

Jânio Nunes Martins Suplente 

Chapada 
João Miguel Macieira Titular 

José Canuto Ferreira Suplente 

Clóvis Alvim / Madre Maria de Jesus 

/ Bethânia / J. Batista 

Pedro de Araújo Rosa Titular 

Maria Geralda Lima das Mercês Suplente 

Geraldo Fernandes de Oliveira Titular 

José da Cruz Verçosa Suplente 

Eldorado 
Genário Lopes de Magalhães Titular 

*** Suplente 

Fênix 
Carlos Roberto Cipriano Titular 

Maria Elizabete dos Santos Suplente 

Gabiroba de Baixo 

Geraldo Martins da Fonseca Titular 

** Antônio Cunha Neto Suplente 

Antônio dos Santos Sobrinho Suplente 

Continua...  
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...Continuação 

QUADRO 1.3 – DELEGADOS DE ACOMPANHAMENTO DO PMSB DE ITABIRA 

PSF 

Delegados 

Membro Cargo 

Gabiroba de Cima 

Luiza do Carmo Barcelos Waichert Titular 

* Mônica Aparecida Reis Suplente 

Messias Luiz Alvarenga Suplente 

Ipoema 

Claudio Magno P. de Azevedo Titular 

Nilza Adair dos Santos Rodrigues Suplente 

José Roberto Gomes Titular 

Constantino Nicolau Fernandes Suplente 

João XXIII e Machado 
José Afonso de Souza Titular 

Fernando Deusdet da Conceição Lima Suplente 

Juca Rosa *** 
Titular 

Suplente 

Major Laje 
Gisley Germano da Silva Titular 

Dimas Felipe de Oliveira Suplente 

Jardim das Oliveiras 
Jovelindo de Oliveira Gomes Titular 

Sônia Geralda Madeira Rosa Suplente 

Nova Vista 
Samuel Moraes Silva Titular 

*** Suplente 

Pará 
Maria Conceição Franco Titular 

*** Suplente 

Pedreira 
Renilda de Fátima Gomes Vitor Titular 

Maria Margarida dos Santos Suplente 

Praia 
Paulo Magela Rodrigues Titular 

*** Suplente 

Santa Ruth e Santa Maria 
Geralda Figueiredo Soares Titular 

Kenia Aparecida Ferreira Souto Suplente 

Senhora do Carmo 
João Pastor do Couto Titular 

Stela Magna de Oliveira Amador Suplente 

Vila Santa Rosa 
Dirso Braga Fontes Titular 

Clara Hermínia da Silva Daniel Suplente 

* Solicitou desligamento por motivos pessoais. ** Membro substituído por indicação da entidade. *** Não houve eleição, por falta de quórum. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

QUADRO 1.4 – EQUIPE DE APOIO TÉCNICO DO PMSB DE ITABIRA 

Cargo Membro Entidade 

Servidoras Públicas 
Ana Paula Ribeiro Frias Barbosa 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 

Mônica Costa Santos 

Estagiários 

Anna Paula Sartori 

Amanda Natasha de Oliveira 

Dayvison Douglas da Silva 

Gregory Oliveira Miranda 

Normanda Santos Nascimento 

Rafael Dornelas Silva 

Tamires Santos Nepomuceno 

Thais Silva Santos 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

2.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

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

aproximadamente 111 km a nordeste da capital, Belo Horizonte, na bacia federal do rio Doce, 

como ilustra a Figura 2.1. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE). 

Elaboração: Engecorps (2014). 

 

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

 

Pertence à mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a divisão do IBGE e, com 

maior relevância, à microrregião de Itabira, a qual empresta o nome em decorrência do seu 

destaque.  

Itabira faz divisa com os municípios de Itambé do Mato Dentro, Santa Maria de Itabira, Nova 

Era, Bela Vista de Minas, João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo, Bom Jesus do Amparo, 

Nova União e Jaboticatubas, sendo este último um município pertencente à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), como ilustra a Figura 2.2. 
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.2 – Localização do município de Itabira no Contexto da RMBH e CMBH  

(Colar Metropolitano de BH) 

 

O acesso ao município pode ser realizado a partir das rodovias BR-120 (liga Itabira à Santa 

Maria de Itabira), MG-129 (liga Itabira a São Gonçalo do Rio Abaixo), MG-120 (liga Itabira à 

Nova Era) e MG-434 (liga Itabira à Bom Jesus do Amparo), como ilustra a Figura 2.3. O 

município ainda conta com as rodovias LMG-779, conhecida como Estrada do Forninho, que 

faz a ligação de Itabira à João Monlevade, e a LMG-776 que liga o distrito Senhora do Carmo à 

Itambé do Mato Dentro. 

Vale ainda mencionar algumas outras estradas municipais, tais como a estrada do 

Candidópolis, que liga o Distrito Industrial à comunidade de Candidópolis, sendo que 

recentemente (junho/2014) foi aberta licitação para a pavimentação desta via; e a Estrada 105, 

que tem característica de uma via expressa, uma vez que liga um extremo a outro da cidade, 

interligando três bairros. 
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

Figura 2.3 – Localização e acessos do município de Itabira 

 

Com uma área de 1.254,5 km², o município de Itabira, tem a maior população da 

microrregião, segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), 109.783 habitantes e uma 

densidade demográfica de 92,32 hab/km².  

A altitude máxima do município é de 1.662m no Alto da Mutuca, Serra do Espinhaço, na divisa 

municipal com Jaboticatubas e Nova União, e a altitude mínima, 540 metros, ocorre no lago 

formado pela construção da hidrelétrica de Dona Rita, no Rio Tanque, na tríplice divisa 

municipal entre Itabira, Itambé do Mato Dentro e Santa Maria de Itabira.  

O município de Itabira, assim como toda microrregião de Itabira, está inserido no contexto 

geotectônico do Quadrilátero Ferrífero, onde estão concentradas grandes reservas minerais. 
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É também conhecida por cidade do ferro, já que o município é berço de criação da Vale S.A. 

em 1942. A principal atividade econômica do município em termos de produção de divisas é a 

mineração de ferro, enquanto a atividade que ocupa a maior parte do espaço municipal é a 

pecuária extensiva, cuja produção de riquezas não pode ser comparada à primeira, mas a 

produção de problemas é semelhante (SAAE Itabira, 2010). 

Às margens da área urbana da cidade de Itabira, na sua porção nordeste, está localizado o 

Complexo Minerador, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). O Complexo é 

dividido em dois setores principais, denominados Complexo Conceição e Complexo Cauê. 

Ressalta-se que no município existem várias minas onde a VALE (antiga CVRD) explora minério 

de ferro, a saber: Cauê, Chacrinha, Onça, Periquito e Dois Córregos. 

As minas formam um arco em torno da cidade e deixam apenas uma direção para a expansão 

da área urbana: leste onde está localizada a bacia hidrográfica do Ribeirão Candidópolis, 

principal manancial da cidade, que sofre com a ocupação urbana e a utilização rural predatória 

(SAAE Itabira, 2010). 

Esta situação, decorrente do crescimento urbano acelerado dos últimos vinte anos, coloca em 

risco a segurança do abastecimento público de água de Itabira e, neste sentido, algumas 

medidas de caráter normativo e regulatório vêm sendo adotadas por parte do poder público 

local em relação à ocupação urbana das áreas de manancial, especialmente o manancial 

Candidópolis, no intuito de evitar a degradação da qualidade e redução das vazões. E no que 

se refere aos usos rurais do solo, o SAAE e a Prefeitura implantaram em 2006 o projeto Mãe 

D´Água, que através de ações de cercamento de áreas degradadas e de interesse especial 

(nascentes, córregos e encostas com processos erosivos) visam promover sua recuperação, 

melhorando as condições ambientais e a capacidade de recarga do manancial.  

O sítio urbano de Itabira está diretamente colado às minas, limitado pelas jazidas, depósitos e 

barragens de contenção de rejeito, imensas áreas assoreadas que ocupam vales, solos 

agriculturáveis e áreas urbanas. Diversos bairros residenciais são limítrofes ao perímetro da área 

de mineração. Os ramais ferroviários que servem às minas cortam a cidade em várias direções, 

desorganizando por completo o tecido urbano.  

Cabe ainda mencionar que Itabira possui distrito industrial localizado às margens da MG-129, 

além do Mini Distrito e da Incubadora de Empresas, localizados no Bairro Fênix, e do Parque 

Tecnológico – i.tec, localizado no Bairro Amazonas. Com algumas indústrias implantadas, que 

operam principalmente nos setores metalúrgicos, mecânico de transformação de minerais não 

metálicos, estrutura metálica/construção civil, pré-moldados, serviços e produtos alimentares. 

2.2  BREVE HISTÓRICO 

O ano de 1720 costuma ser indicado como o marco de criação de Itabira, quando então 

chegaram ao local os irmãos Farias de Albernaz, oriundos de São Paulo, que foram à região em 

busca de ouro. Tendo confirmado a presença do minério, transferiram para lá seus escravos e 

seus colonos. 
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Em pouco tempo, a fama do ouro atraiu outras famílias, todas movidas pela ambição de 

enriquecer.  

Ao longo de pouco mais de um século, a povoação cresceu, e em 1827 foi elevada à categoria 

de arraial, com o nome Itabira do Mato Dentro, então pertencente à Vila Nova da Rainha 

(Caeté). Em 1848 transforma-se em Vila e é levada a condição de Cidade desligando-se 

definitivamente de Caeté a quem respondia administrativamente. 

A partir de 1891 o município passa a ser chamado apenas de Itabira, e em 1938 perde um de 

seus cinco distritos. Em junho de 1942, um ato do governo muda o nome do município para 

Presidente Vargas, nome que manteve por um curto período, até 1947, quando então retomou 

a antiga denominação de Itabira. Atualmente é constituído pelos distritos de Itabira (onde fica o 

núcleo urbano), Ipoema e Senhora do Carmo, como ilustra a Figura 2.4.  

  

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

Figura 2.4 – Distritos do Município de Itabira  
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Diferentemente de outras cidades mineradoras que nascem e se consolidam com o processo 

de extração, Itabira tem uma longa história anterior. A partir da década de 40 o perfil da 

cidade se modifica radicalmente com a implantação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

O Complexo Itabira, composto pelas Minas do Cauê, de Conceição e Minas do Meio 

(Chacrinha, Onça, Periquito e Dois Córregos), tem uma extensão de 12 km. Cabe mencionar 

que em 1973, a Mina do Cauê, se tornou a maior frente de extração do mundo ocidental. 

O sítio urbano de Itabira se confunde com a mina, além do fato de choques de interesses entre 

grupos de poder local e a empresa Vale S.A. Assim é que a influência da CVRD se acentua nas 

décadas seguintes e os destinos da cidade e da mina se entrelaçam. Com o funcionamento da 

Vale em Itabira, ocorreu uma ruptura da base econômica anterior a ela e mudaram-se as 

relações sociais de produção. A cidade tornou-se monoindustrial, sede de uma empresa estatal. 

A concorrência da companhia com as pequenas empresas de ferro, com as fábricas têxteis, foi 

paralisando suas atividades em decorrência, entre outros fatores, da absorção de mão de obra 

pela companhia.  

Do ponto de vista do trabalho na mineração, nos anos 70, a CVRD monopolizou 90% dos 

empregos industriais do município (Arquivos do Departamento de Turismo da Prefeitura 

Municipal de Turismo).  Na década de 1970 houve um aumento significativo no número de 

pessoal ocupado diretamente na CVRD, passando esse de 2.927 em 1970 para 5.150 em 

1979. Em 1975 registrou-se o maior aumento percentual anual, 44,31% e, em 1979 o maior 

número absoluto total de pessoal ocupado na CVRD, 5.150, segundo dados da CVRD – 

GAEUS/Itabira (2002). 

A partir de 1979 percebe-se um declínio no número de empregados na empresa, verificando-

se uma taxa de aumento percentual anual positivo somente em 1984, 5,09%. Esse declínio é 

maior nos anos de 1991, de 31,19% e 1997, 21,12%. A redução no número de pessoal 

diretamente ocupado está relacionada ao processo de reestruturação produtiva e 

modernização da Vale, com o processo de terceirização, preparação para a privatização e a 

privatização em 1997. 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

É de fundamental importância o conhecimento das características do território municipal, no 

que diz respeito à localização geográfica, geomorfologia, geologia, solos, clima, hidrologia e 

hidrogeologia, vegetação natural e alterada, fauna e ecossistemas associados, às bacias e sub-

bacias hidrográficas que interagem a Unidade Gerencial de Recursos Hídricos (UGRHI), 

avaliando a disponibilidade hídrica, as áreas de preservação, as áreas de risco e os focos de 

poluição, além da legislação ambiental pertinente. 

Estas informações são relevantes para a implantação de instrumentos norteadores de 

planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos serviços e a racionalização dos 

sistemas existentes aliados ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento. Um 

serviço de saneamento básico social e ambientalmente justo deve ser concebido, implantado, 
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operado, mantido e avaliado levando-se em consideração o ambiente físico- natural, o 

ambiente político-social, cultural, institucional e financeiro. 

O município de Itabira está inserido na área de abrangência das Unidades de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos DO2 Piracicaba – UPGRH DO2 Piracicaba – e DO3 Santo 

Antônio – UPGRH DO3 Santo Antônio – que compõem a bacia do Rio Doce.  

O conhecimento das particularidades físicas e bióticas do município merece atenção dos 

planejadores por permitir aumentar o respaldo para a concepção, gerenciamento da obra e 

operação do projeto de saneamento, visando à maximização dos resultados, minimização dos 

impactos e diminuição dos custos de execução e operação. 

Assim sendo, são apresentadas a seguir as características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas, hidrogeológicas e hídricas do município. 

2.3.1 Geologia e Geomorfologia 

O solo é o meio suporte da urbanização e sítio de implantação da infraestrutura de 

saneamento necessária para atendimento à população. Para verificar as condições para 

implantação da infraestrutura são abordados temas como geologia e geomorfologia em função 

da capacidade de suporte do solo, de sua estrutura, do relevo e facilidade de manejo. O 

conhecimento destas variáveis pode subsidiar a definição de locais com maiores ou menores 

potenciais naturais à erosão, gerando subsídios para a gestão do saneamento ambiental.  

Em relação à geologia, que trata da estrutura e suporte do solo, em Itabira destacam-se as 

províncias geotectônicas São Francisco e a borda ocidental da Província Mantiqueira, conforme 

ilustra a Figura 2.5. 

Em Itabira a Suíte Borrachudos é predominante, representando uma fração de 34%, seguido 

pelo Complexo Belo Horizonte (25%), pelo Grupo Nova Lima (16%), pelo Complexo Ganhães 

(5%) e com 4% cada um o Supergrupo Galho do Miguel e os Metagranitoides. Além disso, é 

possível identificar, com menor representatividade, as Rochas Metabasicas (3%), o Grupo 

Maquiné (2%) o Supergrupo Sopa-Brumadinho (2%), e o Supergrupo Minas (1%), todos 

localizados na província São Francisco. 

A Suíte Borrachudos, classe predominante (34% do município) e dispersa no centro leste do 

município, é composta de granitoides de características meta a peraluminosos e natureza 

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

corpos tem uma provável idade tardia pós-transamazônica. 

Intercalada à Suíte Borrachudos, está o Grupo Nova Lima, ocupando 16% do território. Ele é 

composto principalmente de lavas basálticas metamorfisadas, grauvacas e quartzitos com 

intercalação de formação ferrífera bandada. São encontrados também áreas com ocorrência de 

argilito-siltito carbonoso e conglomerados. 
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE); Mapa de Domínios e Subdomínios – CPRM, 2007. 

Elaboração: Engecorps (2014) 

Figura 2.5 – Mapa de Geologia 

 

O Complexo Belo Horizonte, por sua vez espalha-se no setor oeste do município e é composto 

por corpos granitoides foliados, intrusivos nos gnaisses, além de rochas supracrustais, de 

natureza vulcano-sedimentar, sendo que o litotipo dominante é um gnaisse cinza-claro com 

feições de migmatização e bandamento.  

O Grupo Maquiné compõe-se das formações Palmital, na base, e Casa Forte, de topo. É 

constituída por rochas metamorfizadas, como os metaarenitos, metagrauvacas e metaragilitos 

com estratificação cruzada nas camadas basais e rochas metamorfizados mais desenvolvidos no 

topo, as quais se destacam os quartzitos, os filitos e os xistos. 

Já o Supergrupo Minas, que ocorre em apenas 1%, está nas proximidades da sede urbana do 

município. Esta unidade tem idade paleoproterozoica e é constituída pelos Grupos: Sabará, 

Piracicaba, Itabira e Caraça. Formado por sequências sedimentares e vulcanossedimentares  
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proterozoicas, é mais resistente ao intemperismo que terrenos Greenstone, como é o caso do 

Supergrupo Rio das Velhas. 

As rochas do Complexo Guanhães e do Supergrupo Minas, que aparecem na área do 

município, são da Província Geotectônica São Francisco e registram o período entre o 

Arqueano Superior e o Paleoproterozoico. 

A faixa com orientação SO-Sudoeste/NE-Nordeste que atravessa o setor leste do município é 

importante para a estruturação desta região. Segundo o trabalho de Padilha (2000) essa faixa 

prolonga-se para SO, adentrando no Quadrilátero Ferrífero através de um sistema de 

cavalgamento, movimentação que deixou feições marcantes no relevo, tais como as rampas 

frontais e oblíquas e os dobramentos.  

Em função dessas combinações de rochas, o município assume feições geomorfológicas 

características. Vale dizer que o relevo é o resultado dos processos de decomposição e erosão 

das rochas com distintas resistências, principalmente por ação do clima. As rochas cristalinas, 

predominantes em Itabira, são aquelas que oferecem maiores resistências ao intemperismo, 

com destaque para as rochas metamórficas, que costumam resultar em escarpas assimétricas e 

declividades elevadas.   

Desta forma, sob o ponto de vista geomorfológico regional, Itabira está inserida na área de 

abrangência da Unidade Morfoestrutural do Cinturão Orogênico Atlântico Leste-Sudeste. A 

morfologia desse cinturão orogênico está extremamente vinculada à disposição estrutural com 

o rio Doce, encaixado na direção SSO/NNE, produzindo reflexos traduzidos perfeitamente na 

paisagem pelas formas de relevo, com a rede hidrográfica ora se adaptando à estrutura, ora se 

impondo à mesma. 

Segundo a classificação adotada por Coelho (2007), a Unidade Morfoestrutural (1º Taxon) do 

Cinturão Orogênico Atlântico Leste-Sudeste está dividida em cinco grupos, representando 

diferentes Unidades Morfoesculturais (2º Taxon), a saber: Serras e Bordas Limites da Bacia do 

Rio Doce, Planaltos Alto Rio Doce, Serras e Maciços Médio Rio Doce, Depressão Vale do Rio 

Doce e Planícies e Tabuleiros Costeiros Baixo Rio Doce. 

O município de Itabira está inserido numa área de transição no contexto geomorfológico, entre 

os Planaltos Alto Rio Doce e as Serras Limites da Bacia do Rio Doce. A metade leste de seu 

território está localizada na região dos Planaltos Alto Rio Doce, onde a morfologia é, em grande 

parte, bastante acidentada, marcada por serras e cristas em domínio do complexo Gnáissico-

Magmático (COELHO, 2007). A outra metade, no setor oeste de Itabira, o município está 

inserido no contexto das Serras Limites da Bacia do Rio Doce, que atuam como divisor de 

águas entre as bacias do rio Doce, do rio São Francisco e do rio Jequitinhonha, marcado por 

um relevo montanhoso e escarpado de vales encaixados com altitudes médias superiores a 900 

metros, com o destaque para a Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço e Serra do Caparaó. 

No quadro do 3° táxon de Coelho (2007), estão as unidades morfológicas, classificadas de 

acordo com um conjunto de padrões de formas e processos semelhantes (denudação e 

agradação), e correspondem às manchas de menor extensão territorial. Nesse aspecto 
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encontram-se em Itabira duas unidades relacionadas às Serras e Limites da Bacia do Rio Doce, 

a saber, as Vertentes do Espinhaço e as Vertentes do Caparaó e uma unidade relacionada aos 

Planalto Alto Rio Doce, nomeado como Planalto Dissecado do Rio Piracicaba e Santo Antônio. 

Sendo assim, segundo Coelho (2007), o setor leste do município enquadra-se na unidade 

Planalto Dissecado do Rio Piracicaba e Santo Antônio, constituída por colinas com os topos 

planos, do tipo tabuliforme, e áreas com topografia variáveis, entre 400 e 1.000 metros de 

altitude. Geomorfologicamente há dois domínios principais. O primeiro é composto pelas 

zonas de colinas, que correspondem às formas esculpidas nas rochas granito-gnáissicas, e 

correspondem a colinas de topo aplainado ou não, vales encaixados e cristas esparsas. O 

segundo corresponde às superfícies de aplainamento, esculpidas principalmente em rochas do 

grupo Bambuí e correspondem às vertentes ravinadas e vales encaixados mais próximos à 

região de Jaboticatubas. 

Por outro lado, no extremo oeste do município, as unidades Vertentes do Espinhaço 

principalmente às formações esculpidas nas rochas do grupo Macaúbas e Supergrupo 

Espinhaço, as quais alcançam uma altitude limite de 1.400 metros, localizadas a oeste do 

município. Aí as formas dominantes são cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados, 

com ocorrências esporádicas de pontões.  

É um setor separado das serras que compõem o Quadrilátero Ferrífero localizadas no lado leste 

de Itabira, onde predominam os mares de morros, com vertentes assimétricas acentuadas e 

vales de fundo chato, com perfil em forma de “U”. 

Entre estas duas unidades se encontram as Vertentes do Caparaó, com predominância de altas 

declividades e altitudes de até 1.050, é constituída por colinas mais ou menos arredondadas, 

orientadas levemente segundo a direção de norte-nordeste e intercaladas por drenagens 

encaixadas em vales com forma de “V”. 

A drenagem na região é densa e tem padrão dendrítico, com vales encaixados que apresentam 

vertentes da ordem de 100 a 200 metros, sendo o aparecimento de planícies fluviais bastante 

restrito (COELHO, 2007). 

O município de Itabira apresenta uma divisão topográfica com 70% de relevo montanhoso, 

20% ondulado e apenas 10% de terreno plano, segundo informações do Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI). Assim, pode-se afirmar que a cidade de 

Itabira possui um território extremamente movimentado, no qual se estabeleceu o sítio urbano. 

Com poucas áreas planas nas várzeas, a cidade cresceu na direção das vertentes, ocupando as 

colinas e morros do local. Esta característica também é observada nos bairros afastados e 

distritos do município. 

2.3.2 Solos 

Os solos são o produto da decomposição das rochas por meio do processo de intemperismo. 

Os diferentes tipos de rochas, bem como os diferentes estágios de decomposição e localização 

implicam em solos com características distintas.  
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A distribuição pedológica no município de Itabira, segundo o Mapa de Solos de Minas Gerais é 

apresentada a seguir, na Figura 2.6, com a classificação presente no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). É possível verificar que em Itabira predominam os 

solos das classes Latossolos, Argilossolos e Neossolos Litólicos, sendo que os Neossolos Litólicos 

apresentam as maiores taxas de erodibilidade enquanto as menores taxas estão associadas aos 

Latossolos. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE); Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais, 1:650.000 – SISEMA, 

SEMAD e FEAM, 2010. 

Elaboração: Engecorps (2014). 

 

Figura 2.6 – Mapa de Pedologia 

Os solos predominantes são os Latossolos do tipo Vermelho e Vermelho-Amarelos. Juntos, os 

dois perfazem 68% do total da área, e se caracterizam por serem profundos (mais de 2 metros) 

e bem drenados, em função de uma elevada permeabilidade. Os latossolos normalmente estão 

associados com relevos planos a suave ondulado, o que propicia o intemperismo e sua 
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destituição dos minerais primários e secundários, mas apesar disso são passíveis para utilização 

com culturas anuais, perenes, pastagens e silviculturas. 

Em Itabira, os Latossolos Vermelhos são encontrados principalmente nos planaltos dissecados 

da serra do Espinhaço e do Quadrilátero Ferrífero. Por sua vez, os Latossolos Vermelho-

Amarelos, com coloração laranjada, ocorrem no setor leste do município, sobre a faixa 

marcada pelos movimentos de cavalgamento das rochas.  

Os Argilossolos Vermelho-Amarelos ocorrem no setor centro-oeste do município, sobre as 

colinas com topos arredondados. São solos cauliníticos, cuja característica é a menor 

condutividade hidráulica nos horizontes mais inferiores em função do acumulo de argila nestas 

porções. 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, sendo esta suscetibilidade elevada à erosão sua principal limitação para 

uso agrícola, sendo preferencialmente usados para culturas perenes ou pastagens. Quando o 

relevo é mais movimentado, os solos passam a ser mais indicados para silvicultura que para a 

agricultura. 

Uma pequena área do município (7% do total), localizada em setores restritos do oeste e leste, 

é ocupada por Neossolos Litólicos. São solos rasos, em geral, associados à áreas de alta 

declividade. A principal limitação ao uso destes solos está relacionada à pouca profundidade, 

presença de rochas e aos declives acentuados. Estes fatores resultam em potenciais erosivos 

elevados.  

Os afloramentos de rochas, áreas com mais de 50% de afloramentos, respondem por 6% da 

área, em sua totalidade no complexo do Espinhaço, representado pelas cristas mais elevadas 

desta unidade. 

A indicação de áreas susceptíveis à erosão é fundamental para auxiliar o gerenciamento de 

uma bacia hidrográfica. As perdas de solo por erosão constituem uma das principais causas da 

degradação ambiental, atingindo tanto áreas rurais quanto urbanas, sendo no início 

imperceptível, porém quando em estágios avançados torna-se de difícil regressão. 

Vale registrar que, segundo mapeamento realizado no PIRH (2010), a susceptibilidade a 

produção de sedimentos no município de Itabira é predominantemente forte, principalmente 

no setor norte e nas áreas com maior declividade, e média para o trecho que é drenado pelos 

afluentes posicionados à margem direita do rio Piracicaba. O setor mais crítico detém as 

cabeceiras dos rios Conceição, Santa Bárbara, Una e Piracicaba. 

O processo de erosão ocorre em áreas de manejo incorreto do solo, ligados diretamente a 

maior exposição do solo. Algumas alterações das geoformas para implantação de 

empreendimentos residenciais, por cortes, aterros, cavidades de extração de materiais e 

formação de áreas de bota-fora, que acabam por promover a exposição do solo 

desencadeando os processos erosivos. Segundo o Plano Diretor Participativo do Município de 
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Itabira (FIP, 2014), o maior número dessas exposições de solo ocorre na região dos bairros 

Gabiroba e Jardim das Oliveiras.  

Com tais susceptibilidades, o município de Itabira é um dos setores mais problemáticos da 

UPGRH Rio Piracicaba, e consequentemente da bacia do rio Doce, com relação à produção 

de sedimentos. De fato, observa-se que as áreas que envolvem as nascentes dos principais rios 

do município, produzem a maior quantidade de sedimentos, variando entre 100 a 

200 t/km²/ano. Entre outros fatores, as altas taxas de geração de sedimentos estão associadas às 

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

É importante salientar que a geologia e a geomorfologia, associadas aos aspectos climáticos e 

hidrológicos, vegetação e ação do homem relativa às formas de uso e ocupação da terra, são os 

principais fatores que contribuem para a ocorrência de escorregamentos. Entre as causas 

antrópicas alguns fatores exercem influência favorecendo o desencadeamento de 

escorregamentos e movimentos de massa, tais como, a retirada de vegetação, o acúmulo de 

lixo, a construção de edificações nas encostas, o vazamento de água e esgoto e cortes de 

taludes e/ou aterros. 

Diante deste contexto o cenário urbano de Itabira é constituído de elementos críticos, 

sobretudo em relação a áreas de ocupação irregular que oferecem risco iminente aos 

moradores locais. Os bairros Pedreira, Gabiroba e Jardim das Oliveiras são exemplos, onde 

foram observados impactos negativos associados à movimentação do solo, sobretudo pela 

remoção da cobertura vegetal, tornando-os susceptíveis aos processos erosivos (FIP, 2014). 

Segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2013), nos últimos 5 

anos ocorreram 70 eventos de escorregamento de encostas na área urbana do município de 

Itabira, totalizando 15 edificações atingidas e 40 pessoas desalojadas nas áreas urbanas. Para 

minimizar os danos causados pelos escorregamentos das encostas foram realizadas obras de 

contenção, estabilização e proteção de taludes e realocação da população em áreas de risco. 

2.3.3 Clima 

Itabira está totalmente inserida 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 uma maneira geral o município de Itabira encontra-se a uma altitude média elevada, e seu 

clima é do tipo Cwa, segundo classificação de Koppën, o que indica clima tropical de altitude 

com chuvas de verão e verões quentes.  

A temperatura média anual da região é de 21,3ºC, sendo que a temperatura média do mês 

mais frio é de 18,5°C e do mês mais quente de 23,7°C. Os meses mais frios são junho e julho, 

podendo ocorrer baixas temperaturas em vales isolados da região. A temperatura máxima 

absoluta, registrada no mês de outubro, foi de 35,4ºC e a temperatura mínima absoluta, 

registrada no mês de junho, foi de 5,4ºC. A temperatura média anual oscila bastante ao longo 

do ano, tendo amplitudes de 10,9°C no início do verão e 16,1°C no inverno (UFMG, 2009). 
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A média normal de chuva é de 1.521,3 mm, tendo janeiro como o mês mais chuvoso, quando 

precipitam 281,1 mm de chuva e julho o mês mais seco, com 11,9 mm (UFMG, 2009).  Neste 

aspecto é importante destacar que 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. A Figura 2.7 apresenta uma síntese dos dados climatológicos 

do município de Itabira.  

 

Fonte: SOMAR Meteorologia 

 

Figura 2.7 –Dados Climatológicos - Itabira 

Os ventos têm uma característica frequente ao longo do ano, de tal forma que os ventos 

dominantes têm uma orientação vinda principalmente de nordeste e velocidade média de 

1,6m/s, sendo a maior variabilidade observada entre os meses de setembro e dezembro, 

quando a orientação fica entre o norte e o leste, com velocidades médias de 2,2 m/s.  

2.3.4 Recursos Hídricos 

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

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

Hídricos (UPGRH) da Bacia do Rio Doce, denominadas pelas siglas DO2 e DO3, 

respectivamente.  

A UPGRH DO2 (sub-bacia do rio Piracicaba) ocupa uma área 5.465 km², compreendendo 

quase 1% do território mineiro, é composta pelas sub-bacias dos rios do Peixe e Santa Bárbara, 

pela margem esquerda, e pelas sub-bacias do rio da Prata e do ribeirão do Turvo, pela margem 

direita. O município de Itabira, objeto deste diagnóstico, está inserido nas sub-bacias do rio do 

Peixe e de Santa Bárbara, localizado no setor leste da área municipal. 
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A UPGRH DO3 (sub-bacia do rio Santo Antônio) ocupa uma área de 10.757 km², que 

compreende quase 2% do território mineiro, é composta pela sub-bacia do rio do Santo 

Antônio que ocupa uma área de 10.429 km², e por uma área incremental a montante da foz 

deste rio (inclui um trecho do rio Doce e cursos d´água de pequeno porte, como o córrego 

Preto). Além do rio Santo Antônio, os principais rios da bacia são seus afluentes da margem 

esquerda: rios Guanhães e do Peixe, e seus afluentes da margem direita, os rios Tanque e Preto 

do Itambé. Ocorre no setor oeste do município, associada às altas declividades ali existentes e 

configura uma região com cachoeiras, saltos e canyons. 

Ressalta-se que a UPGRH D02 compreende 36% da área municipal, em destaque o rio Santa 

Bárbara, que deságua no rio Piracicaba. Já a Bacia do rio Santo Antônio, UPGRH D03, 

representa 64% da área municipal, evidenciando-se o canal fluvial do rio Tanque, que em seu 

percurso, fora do limite municipal, deságua no rio Santo Antônio, como ilustra a Figura 2.8. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:10.000 (IBGE) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.8 – Hidrografia de Itabira 
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O município de Itabira é cortado pelos rios do Peixe e Santa Bárbara, afluentes do rio 

Piracicaba, e pelo rio Tanque, afluente do rio Santo Antônio. 

O rio Tanque, maior afluente do rio Santo Antônio, nasce na Serra do Espinhaço, na divisa dos 

municípios de Itabira, Jaboticatubas e Itambé do Mato Dentro, num dos pontos mais altos da 

região, nas coordenadas 43°29’5,24’’ de Longitude Oeste e 19°25’9,65’’ de Latitude Sul. Este 

rio drena a maior parte do território de Itabira e desagua no rio Santo Antônio no município de 

Ferros, na área de APA Fortaleza de Ferros. Ainda no rio Tanque, destaca-se nele a formação 

canyon dos Marques, com extensão de 2 quilômetros e especial potencial de atração turística. 

Também merecem destaque os córregos Candidópolis e Pai João, mananciais superficiais onde 

é feita a captação de água para abastecimento da população.  

É importante mencionar que são constatados diversos problemas na qualidade da água do 

córrego Candidópolis, afluente do rio do Peixe (em Itabira), onde é captada a água para a sede 

municipal (após tratamento convencional na ETA Pureza do Sistema Autônomo de Água e 

Esgoto - SAAE). A montante do ponto de captação são lançados efluentes domésticos e 

industriais: nesta região encontra-se instalado o Distrito Industrial da Vila Barreiro. Destaca-se 

que algumas indústrias já dispõem de tratamento de efluente, tais como: Belmont Mineração 

Ltda e Agroaves Ltda. Ainda assim, é possível constatar que a ocupação desordenada vem 

poluindo a água do manancial, seja pela contribuição de sedimentos das áreas com solo 

exposto, pela presença da criação de animais ou pelo lançamento de algumas residências e 

indústrias do esgoto in natura no córrego.  

Segundo LUME & ECOPLAN (2010) o abastecimento de água em Itabira está em seu limite e o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE já está estudando a possibilidade de buscar outro 

manancial para acabar com a escassez em tempos de estiagem, além de eliminar os problemas 

com a ocupação desordenada da sub-bacia do córrego Candidópolis. De acordo com 

informações do SAAE, algumas das possíveis áreas com potencial para manancial estão 

localizadas na bacia do rio Santo Antônio e, para a utilização dessas, será necessário bombear a 

água para a bacia do rio Piracicaba, onde se encontra a maior parte da zona urbana da sede de 

Itabira. 

Vale ainda destacar que o município de Itabira é o berço da Companhia VALE S.A., empresa 

criada para exploração da hematita, mineral com altos teores de ferro. As marcas da retirada do 

Ferro exibem marcas visíveis em diversos pontos da cidade, de onde é possível observar 

profundas cavas, muitas vezes com centenas de metros de altura.  

A produção de minérios na escala encontrada no município de Itabira é objeto de 

preocupação, causando grandes impactos tais como a intensa emissão de material particulado, 

disposição de rejeitos e, principalmente, a exposição de pilhas de minério fino a mercê da ação 

do clima, que leva o material particulado para os vales e canais e provoca colmatação de 

inúmeros cursos e nascentes d’água de ordem menor. Os produtos usados no processo de 

lavagem de minério e jogados a jusante das minas poluem os córregos e o solo, inviabilizando 

o aproveitamento desses (Silva e Souza, 2002).  
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Um dos impactos causado pelas atividades siderúrgicas e minerárias exercida em Itabira é 

evidenciado pelas concentrações de manganês superiores ao limite legal apresentados nos 

resultados das amostras de água coletas pelo IGAM. 

A qualidade das águas no município de Itabira, segundo dados do IGAM, resultado das 

amostras coletadas no rio do Peixe, próximo de sua foz no rio Piracicaba, vem apresentando 

padrões médios de qualidade desde 1997. Os parâmetros que mais influenciaram seus 

resultados foram os coliformes termotolerantes, a turdibez e o fósforo total, encontrados em 

valores acima do limite preconizado pela legislação. 

Em relação ao fósforo total, o Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado 

de Minas Gerais (IGAM, 2012) mostrou que o ponto monitorado no rio do Peixe, em Itabira, 

apresentou um percentual de 30% de violação do parâmetro, o qual não atendeu ao limite 

legal. 

Estas elevadas ocorrências estão relacionadas, em grande parte, ao aporte de esgotos 

domésticos sem tratamento que chegam ao curso de água, proveniente da sede e das 

comunidades rurais. A excessiva turbidez da água pode estar relacionada com as atividades 

minerárias da região e com as erosões presentes às margens do rio do Peixe (UFMG, 2009). 

Vale salientar que coliformes termotolerantes são indicadores da possibilidade de existência 

microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, 

tais como a febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera. 

Quanto à toxicidade das águas do rio do Peixe, foram encontradas excessivas quantidades de 

cobre, decorrentes das atividades de siderurgia e indústria têxtil. O nível de toxidade vem se 

mantendo uniforme ao longo dos anos, o que revela a ausência de medidas de tratamento e 

despejo de efluentes por parte dessas empresas. Além das concentrações de manganês 

superiores ao limite legal, relacionado às atividades siderúrgicas e minerária, como mencionado 

anteriormente (UFMG, 2009). 

Em relação às áreas que naturalmente são inundadas pelas águas dos rios em épocas de cheia, 

ressalta-se que Itabira possui poucas áreas catalogadas com risco de inundação. Segundo o 

mapeamento de áreas de risco do Plano Municipal de Redução de Riscos (FIP, 2014) uma área 

foi indicada, as ruas DW 76, Dona Olinda Alves e dos Programadores. Há relatos de inundação 

no distrito de Ipoema, causados por enchentes do ribeirão Aliança. 

2.3.5 Hidrogeologia 

O sistema hidrológico subterrâneo de Itabira está condicionado, fundamentalmente, às 

características geomorfológicas, litoestratigráficas e estruturais que compõem o arcabouço 

geológico regional. Assim, nos diferentes litotipos que ocorrem na região é possível definir, 

basicamente, duas unidades aquíferas: granular e fissurada, que apresentam distribuição 

espacial e comportamentos distintos, diferenciados pela estrutura física da rocha, modo de 

circulação da água e condições de armazenamento. 
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A maior parte do município de Itabira situa-se sobre duas unidades hidrogeológicas: o 

cristalino, que ocupa 73% da área do município e os Metassedimentos-metavulcânicos, que 

compreendem 24,8% do total. Somadas, estas unidades hidrogeológicas ocupam quase 98% 

do município, como ilustra a Figura 2.9. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE); Mapa de Domínios e Subdomínios – CPRM, 2007. 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.9 – Hidrogeologia de Itabira 

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 as rochas irão reagir aos esforços causadores das fendas e fraturas, 
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parâmetros que tem impacto crucial no acúmulo e fornecimento de água. Desta forma, de 

uma maneira geral, deve ser esperada maior favorabilidade hidrogeológica dos 

metassedimentos-metavulcânicos em relação ao cristalino. 

Entretanto, deve-se considerar que no aquífero fissurado no cristalino na região do Vale do 

Aço, os poços existentes possuem alta produtividade. O que pode explicar o forte incremento 

de produtividade é a provável contribuição do aquífero granular instalado nas aluviões do rio 

Piracicaba (PIRH, 2010).  

Nas proximidades de Itabira, no Grupo Piracicaba, ocorre uma sequência de quartzitos 

sericíticos, por vezes ferruginosos, com intercalações de filitos que pertencem a Formação 

Cercadinho, do Supergrupo Minas. Alguns poços perfurados nessa unidade mostram que esse 

pacote constitui importante reserva hídrica para a cidade. Tais poços apresentam vazões de 15 

a 150 m³/h, com capacidade específica de 0,1 até 2,5 m³/h/m (SOBREIRO NETO et al. 1986, 

apud PIRH, 2010). Esta citação toma uma grande importância, pois esta unidade pode se 

constituir numa boa opção para abastecimento de zonas urbanas. 

As demais unidades que formam o conjunto hidrogeológico do município são: os Porosos-

Fissurais, com 2% da área, que são constituídas por rochas do tipo sedimentar com pelitos e 

carbonatos com acentuada litificação; as unidades Vulcânicas e as Formações Cenozoicas que 

recobrem apenas 0,2% e 0,04%, respectivamente do território de Itabira. 

2.3.6 Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação 

O município de Itabira encontra-se na transição entre os biomas da Mata Atlântica e do 

Cerrado. 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 Campos, Campos Rupestres e 

Floresta Estacional Semidecidual. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente 

condicionada a condições climáticas e aspectos morfológicos. 

Originalmente as matas de Itabira possuíam características de grande biodiversidade, uma vez 

que nestas áreas de contato é possível encontrar setores sobrepostos com interações complexas 

entre as espécies de cada bioma. Além da possibilidade de encontrar redutos em espaços 

adaptados ao relevo, decorrentes da temperatura e umidades locais. 

Entretanto, as formações vegetais nativas do município de Itabira vêm sofrendo um intenso 

processo de alterações ao longo do tempo. Historicamente, a ocupação do território e a 

consequente descaracterização das formações vegetais foram influenciadas pelas atividades 

agropecuárias, pelo extrativismo vegetal e produção mineral, além da ocupação urbana. Como 

consequência, observa-se a perda da biodiversidade em seus biomas, tanto como resultado do 
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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 24,4% da área total de Itabira. Tais fragmentos são predominantemente 

de Mata Atlântica, em vista da maior facilidade de ocupação do cerrado para implantação de 

campos rurais. 

Esses fragmentos estão dispersos por todo o município, como ilustra a Figura 2.10, entretanto 

concentrados nas áreas de maior declividade, principalmente nas vertentes associadas à Serra 

do Espinhaço, localizadas no oeste do município, na divisa municipal com Jaboticatubas e 

Nova União; nos setores leste e sudeste do município; além de uma área localizada à nordeste 

do núcleo urbano, onde a vegetação aparece entremeada à grandes áreas com plantio de 

pinus e eucaliptus. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais (IBGE); Inventário Florestal de Minas Gerais (SEMAD; IEF, 2006). 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

Figura 2.10 – Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação de Itabira 
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Vale ainda destacar a alta presença relativa de áreas reflorestadas com eucaliptos e pinus no 

município, localizadas principalmente na porção leste, em função das particularidades do solo 

e relacionadas às demandas industriais regionais, que utilizam celulose e carvão em seus 

processos produtivos. Segundo o Inventário Florestal de Minas Gerais - Monitoramento dos 

Reflorestamentos e Tendências da Produção em Volume, Peso de Matéria Seca e Carbono 

(SCOLFORO & CARVALHO, 2008), 11,9% do território municipal compreende áreas de 

reflorestamento.  

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 realizado por essas 

vias legais. 

Desta forma, para a proteção dos fragmentos florestais inseridos no território de Itabira existem 

atualmente regularizadas e implementadas várias Unidades de Conservação: são cinco (6) UCs 

de Proteção Integral, entre elas, o recém-criado Parque Estadual da Mata do Limoeiro, situado 

a 4 km do Distrito de Ipoema. E são dez (10) UCs de Uso Sustentável: seis (6) APAs e quatro (4) 

RPPNs, como apresentado no Quadro 2.1. Na Figura 2.10 foi apresentada a distribuição destas 

UCs. 

QUADRO 2.1 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Grupo  Categoria  UC Lei Esfera 

 

Proteção 

Integral 

 

Parque 

PE Mata do Limoeiro Dec. 45.566 de 22/03/2011 Estadual 

PM do Tropeiro 

 

Municipal 

PM Morro do Chapéu 

 

Municipal 

PM Ribeirão São José  Lei 3.465 de 10/12/1998 Municipal 

P. Natural Mata do Intelecto Dec. 2.543 Municipal 

Reserva Reserva Biológica Mata do Bispo Lei 3.465 de 10/12/1998 Municipal 

 

 

Uso 

Sustentável 

 

APA 

APA Morro da Pedreira Dec. nº 98.891 de 26/01/90 Federal 

APA Santo Antônio   Estadual 

APA Ribeirão Aliança  Lei 3.625 de 16/07/2001 Municipal 

APA Gatos Lei 3.547 de fevereiro de 2000 Municipal 

APA Piracicaba Dec 2.542 de setembro de 2004 Municipal 

APA Pureza Lei 3.547 de fevereiro de 2000 Municipal 

RPPN 

RPPN Sítio dos Borges Portaria Nº 185 de 27/12/2004 Estadual 

RPPN Itabiruçu Portaria Nº 254 de 27/12/2005 Estadual 

RPPN Rio do Tanque   Municipal 

RPPN Mata São José Portaria Nº 252 de 27/12/2005 Estadual 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente - MMA, 2012 

 

 

O Parque Nacional da Serra do Cipó é limítrofe à Itabira, como pode ser observado no lado 

oeste do município na figura 2.10. A APA Morro da Pedreira foi criada para servir de zona de 

amortecimento ao parque. Contudo, atualmente existe uma proposta de ampliar o PN da Serra 
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do Cipó com objetivo de não deixa-lo isolado das outras unidades de conservação por 

atividades econômicas como a mineração bem como impedir o avanço de condomínios nessa 

área, onde o esgoto começa a tornar-se um problema para os ecossistemas. No caso de Itabira, 

a ampliação pode ocorrer justamente sobre a APA Morro da Pedreira, ampliando as medidas 

restritivas no setor oeste do município.  

Ressalta-se que as RPPNs Itabiruçu e Mata de São José foram criadas em dezembro de 2005 e 

são de propriedade da Vale. A RPPN Mata de São José mantém uma área de 522,4 hectares 

preservada no entorno da Mina Cauê, e a 10 km de distância dali, está localizada a outra 

reserva, a RPPN Itabiruçu, que preserva uma área de 221,36 hectares que circunda a Mina 

Conceição. Essas duas RPPNs propiciam o “intercâmbio” de espécies da fauna e flora. A 

preservação destas RPPNs é muito importante para formar futuros corredores ecológicos. 

É importante destacar o Projeto “Mosaico”, o qual integra a rede de Mosaicos do Brasil, do 

ministério do Meio Ambiente, e propõe a execução do Plano de Desenvolvimento Territorial 

com Base Conservacionista para Itabira. O objetivo deste projeto é promover o 

desenvolvimento sustentável das populações que vivem no entorno das unidades de 

conservação. Baseia-se na identificação do território e construção da sua identidade a partir de 

um “mosaico” que envolve o mapeamento do território do município cruzando as unidades de 

conservação, sua hidrografia, as residências dos moradores rurais, as áreas de mineração e a 

locação das escolas da zona rural. Esse projeto tem sido importante para apoiar o planejamento 

da prefeitura em suas intervenções de proteção ambiental e implantação de políticas públicas. 

2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

2.4.1 População 

O processo de instalação e desenvolvimento da CVRD, em 1942, determinou mudanças 

significativas para o êxodo rural e para o acelerado processo de crescimento da população 

urbana de Itabira, além de ter interferido na história econômica e social do município.  

De acordo com Silva (2004), na década de 1970 ocorre em Itabira o “boom” da mineração, 

provocando significativa expansão da área urbana. A população urbana passa de 22% da 

população total em 1940, para 73% em 1970, resultado da alta demanda de mão-de-obra por 

parte da nova atividade e pelos maiores salários oferecidos pelas minas. Nesse período diversas 

fazendas, que até então se encontravam distantes da cidade, foram loteadas, transformadas em 

bairros e condomínios. 

Atualmente a população do município de Itabira totaliza 109.783 habitantes, distribuídas da 

seguinte forma: 93,2% na área urbana (102.316 habitantes) e 6,8% na zona rural (7.467 

habitantes), de acordo com Informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE 

e sintetizado pela Fundação João Pinheiro. O Quadro 2.2 apresenta os valores absolutos e a 

quantidade de domicílios: 
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QUADRO 2.2 – POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIOS DE ITABIRA - 2010 

População Número de Domicílios particulares
1
 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

109.783  102.316  7.467  30.923 28.813 2.110 

(
1
) Exclui domicílios coletivos e com renda nula 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Tabelas síntese de RPC - MUNICÍPIOS – 2010 

As maiores densidades populacionais do município estão concentradas no entroncamento das 

rodovias MG 129, MG 120 e BR 120, estando a poucos quilômetros a leste das grandes 

atividades minerarias que exploram o ferro no município, como ilustra a Figura 2.11. 

 

Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE). 

Elaboração : Engecorps (2014). 

 

Figura 2.11 – Densidade Demográfica 

O núcleo urbano situa-se sobre grupos de rochas cristalinas e com isso o relevo assume forma 

movimentada, com rampas mais ou menos inclinadas onde boa parte do arruamento segue as 

curvas de nível, formando um padrão concêntrico. A urbanização é tipicamente 
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horizontalizada, onde se encontra moradias do tipo sobrado geminado ou casas térreas, sendo 

possível encontrar condomínios de prédios pequenos, normalmente não mais que 10 ou 12 

andares, como o condomínio no bairro de Nossa Senhora das Oliveiras, ou condomínios de 

luxo, como no Bairro Esplanada da Estação.  

Essa característica colonial foi consolidada no início do século XIX: uma via principal, o 

parcelamento de inúmeros lotes que se utilizam das curvas de nível e algumas ruas paralelas 

traçadas na encosta. Vale destacar que o núcleo principal, que deu origem ao processo de 

urbanização, encontra-se preservado como parte do centro histórico com sobrados e casarões 

construídos no final do século XVIII e início do século XIX. 

Como apresentado na Figura 2.11, o núcleo urbano apresenta densidade demográfica superior 

a 2.500 habitantes/km² seguindo um eixo preferencial de crescimento que aderiu ao eixo da 

rodovia MG-129. 

Outras aglomerações urbanas ocorrem no município: o Distrito de Ipoema, localizado a 

aproximadamente 25 km ao oeste da sede; o Distrito de Senhora do Carmo, situado a cerca de 

20 km de distância da sede em direção noroeste; o bolsão urbano de Chapada Tanoeiros, a 14 

km a sudoeste da sede, com acesso pela MG-129; o bolsão urbano do povoado de Serra dos 

Alves, localizado no Distrito de Senhora do Carmo; São José do Macuco, Turvo e região, Barro 

Branco, Boa Esperança, Ribeirão São José de Baixo, Ribeirão São José de Cima, Rocinha, 

Candidópolis, Várzea e Engenho, destinados preferencialmente a populações ligadas a 

atividades hortigranjeiras. Destes novos bolsões urbanos, o que mais vem sofrendo com 

alterações e ocupação desordenada é Serra dos Alves, devido ao seu potencial turístico. 

É importante mencionar que no entorno da área urbana de Itabira, a oeste de sua sede, estão 

concentradas grandes reservas minerais, as quais possuem alta demanda por mão-de-obra, 

influenciando assim de forma significativa a distribuição populacional no território e a 

intensificação da expansão da mancha urbana. Ressalta-se que esta atividade atrai população e, 

consequentemente, aumento da população urbana e circulação do capital. 

Em relação à faixa etária da população, a Figura 2.12 apresenta a distribuição entre homens e 

mulheres, respectivamente 48% e 52% da população total. Neste gráfico é possível verificar 

uma base mais estreita nas idades relativas à infância (0 à 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 60 anos. Reitera-se, assim, que nas últimas décadas o município registrou queda da 

taxa de natalidade mais intensa do que a queda da taxa de mortalidade.  

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. 

As projeções realizadas pelo Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João 

Pinheiro (FJP) seguem a metodologia adotada pelo IBGE, conhecido no Brasil como Método 

dos Coeficientes, proposta inicialmente por Pickard em 1959. Neste sentido, cabe mencionar 
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que segundo as projeções 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 Itabira atingirá 119.132 habitantes. O Quadro 2.3 apresenta as 

projeções ano a ano. 

 

Figura 2.12 – Pirâmide Etária da População de Itabira 

QUADRO 2.3 – PROJEÇÃO POPULACIONAL DE MINAS GERAIS E ITABIRA 2009-2020 

Ano População Minas Gerais (hab.) População Itabira(hab.) 

2009 20.033.665 110.419 

2010 20.207.839 111.405 

2011 20.372.981 112.339 

2012 20.529.623 113.226 

2013 20.678.738 114.070 

2014 20.821.177 114.876 

2015 20.957.732 115.648 

2016 21.089.188 116.392 

2017 21.216.120 117.111 

2018 21.338.946 117.806 

2019 21.457.900 118.479 

2020 21.573.205 119.132 

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

A população flutuante do município é pouco representativa, sendo composta por turistas e, principalmente, funcionários das mineradoras. 

Segundo dados obtidos junto à prefeitura de Itabira, o valor chega a 2% ou 3% da população urbana e não chega a representar sobrecarga nos 

serviços públicos prestados. É importante destacar que em consulta ao IBGE, à Fundação João Pinheiro e à VALE não foram encontradas 

referências ou estudos a cerca da população flutuante do município. No entanto considerando eventualmente uma ocupação total dos 

domicílios particulares não ocupados e a taxa de ocuapação média dos domicilios de Itabira, a população poderia ter um acréscimo de 

aproximadamente 10%. Também pode ser citado o aumento populacional decorrente das possíveis ampliações da VALE e da UNIFEI. 
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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 

Itabira cresceu 88,16% nas últimas duas décadas, passando de R$395,73 em 1991 para 

R$522,41 em 2000 e R$744,61 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 32,01% 

no primeiro período e 42,53% 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 15,50% em 1991 para 6,72% em 2000 e para 1,54% 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 pouco significativa da desigualdade em Itabira nos últimos anos, 

sendo que, o Índice de Gini
1

 passou de 0,56 em 1991 para 0,55 em 2000 e para 0,51 em 

2010. 

O Quadro 2.4 mostra essas evoluções: 

QUADRO 2.4 – RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE – ITABIRA – MG 

 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 395,73 522,41 744,61 

% de extremamente pobres 15,50 6,72 1,54 

% de pobres 34,56 22,82 7,46 

Índice de Gini 0,56 0,55 0,51 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

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 20,68% 

e no de período 1991 e 2000, 38,95%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental cresceu 28,23% entre 2000 e 2010 e 81,95% entre 1991 

e 2000.  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 26,36% 

no período de 2000 a 2010 e 212,83% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 52,25% entre 2000 e 2010 e 

271,87% entre 1991 e 2000. 

                                              

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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Estes dados educacionais 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 82,87 

Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando a escola 96,28 

Ensino Fundamental % 

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

série 
64,26 

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

concluiu o fundamental 
89,99 

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

concluiu o fundamental 
88,44 

Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 63,80 

Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 72,89 

Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 81,22 

Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 52,63 

Ensino Médio % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 1,02 

Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 54,29 

Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo 36,79 

Ensino Superior % 

Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 9,77 

Analfabetismo % 

Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 1,45 

Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 1,38 

Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 1,22 

Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 7,82 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

Tem-se também que, em 2010, 1,26% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 10,43%. 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 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. 
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Fonte: PNUD, 2013 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

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

 

Fonte: PNUD, 2013 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.14 – Nível educacional da população com 25 anos ou mais – 1991 a 2010 

  

Em 2010, 57,56% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 39,81% o ensino médio, índices superiores 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 diminuiu 7,74% nas últimas duas 

décadas. 
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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 Itabira 

1991 8,36 8,19 

2000 9,16 9,63 

2010 9,38 9,65 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

É importante frizar que existe a relação entre a educação e o saneamento básico. De acordo 

com estudos conduzidos recentemente pelo Instituto Trata Brasil (2014) é possível afirmar que 

que há uma correlação positiva entre a abrangência e qualidade dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário dos municípios e o rendimento escolar dos alunos.  

Assim, os modelos estimados nesta pesquisa indicam que quanto maior é a parcela da 

população com acesso ao esgoto, menor é o atraso escolar. Segundo este estudo, a exposição 

ao esgoto sanitário causa inúmeros tipos de doenças que provocam o afastamento da escola, 

além disso a interrupção dos abastecimento de água resulta na dispensa dos alunos nas escolas. 

Nos dois casos o resultado é um expressivo decréscimo no rendimento escolar, de tal forma 

que os autores concluem que os serviços de saneamento contribuem positivamente no 

desempenho escolar dos alunos. 

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 Itabira possui média de 11,2 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, inferior 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. 

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

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

nascer aumentou 9,7 anos nas últimas duas décadas, passando de 67,7 anos em 1991 para 

72,8 anos em 2000, e para 77,4 anos em 2010. Vale salientar que o índice de esperança de 

vida ao nascer de Itabira em 2010 é superior em relação aos índices mineiro (75,3  anos) e 

nacional (73,9 anos). 

O Quadro 2.7 mostra a evolução dos indicadores no período de 1991 a 2010: 
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QUADRO 2.7 – LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Indicador 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,7 72,8 77,4 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 30,3 20,8 11,2 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 39,9 22,8 13,1 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  2,5 1,9 1,9 

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 tifoide, 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, 2007), 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 das 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 Itabira 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 Tifoide. Itabira apresentou 16 casos de Hepatite A e nenhum caso de Febre Tifoide. 

Cabe destacar que a diarreia, frequentemente utilizada para construção de indicadores que 

expressam o impacto de ações de saneamento sobre a saúde coletiva (FUNASA, 2007), apesar 

dos óbitos estarem em declínio desde a década de 90, em 2011 houve cerca de 400 mil 

internações por diarreia no país
[1]

. 

O município de Itabira entre 2007 e 2012 apresentou, para as doenças de transmissão Inseto-

Vetor, 283 casos de Dengue, 41 casos de Leishmaniose, e 8 casos de Malária. Destaca-se que a 

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

recorrentes nos estados do Norte e Nordeste. 

                                              

[1]
http://www.onu.org.br/declaracao-oficial-da-relatora-especial-sobre-o-direito-humano-a-agua-e-saneamento-ao-finalizar-a-sua-visita-ao-

brasil-em-dezembro-de-2013/ 
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Para as doenças transmitidas através do contato com a água, o município de Itabira registrou 

49 casos confirmados de esquistossomose no período de 2007 a 2012. Cabe salientar que 

estes 49 casos foram notificados, principalmente, nos anos de 2008 (18 casos) e 2010 (14 

casos). Em contrapartida, no ano de 2011 não foi registrado nenhum caso da doença. 

Ressalta-se que em 2007, Minas Gerais respondeu por 3,8% (1.136) dos casos de 

esquistossomose em todo o Brasil, sendo que, Itabira manteve um valor baixo para todos os 

anos notificados, segundo dados do Ministério da Saúde. 

O município de Itabira entre 2007 e 2012 apresentou, para as doenças de transmissão Inseto-

Vetor, 152 casos confirmados de Dengue, 41 casos de Leishmaniose, e 8 casos de Malária. 

Destaca-se que a Febre Amarela, Doenças das Chagas e Malária, embora presentes em todo o 

país são mais recorrentes nos estados do Norte e Nordeste. 

Merecem serem mencionados os resultados positivos do intenso trabalho de combate à dengue 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2001 foram notificados 1.582 casos de 

dengue, estes números foram reduzindo ao longo dos anos, sendo notificados em 2014, 176 

casos da doença, segundo dados do SINAN - Seção de Vigilância Epidemiológica. As maiores 

ocorrências aconteceram nos bairros de Parque de Exposições e Conceição (SINAN, 2014). 

Entretanto cabe registrar que em 2013 houve uma elevação significativa no número de 

notificações da doença, 1.357, como ilustra a Figura 2.15. 

 

Fonte: SINAM (2014) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

Figura 2.15 – Série Histórica de Notificações de Dengue - 2001 a 2014 
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É importante salientar que número de casos suspeitos de dengue clássica no país caiu 79,6% 

entre o primeiro bimestre de 2013 e o mesmo período de 2014, segundo dados do Ministério 

da Saúde. Minas Gerais foi o terceiro estado com mais notificações em janeiro e fevereiro 

(14.089) de 2014, mas teve queda de 87% em relação aos 108 mil nos mesmos meses de 

2013, quando viveu a pior epidemia de sua história, quando116 pessoas perderam a vida por 

conta da dengue (esse é o maior número de óbitos nos últimos cinco anos). Mesmo assim, 

segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), no ano de 2014 o Estado teve 

ao menos 11 municípios com alto risco de epidemia de dengue, sendo que Itabira apresenta a 

situação mais grave.  

Segundo dados divulgados em janeiro de 2014 pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o 

município de Itabira apresentou o mais alto índice de infestação de dengue em Minas Gerais. 

Com índice de 7,8%, o município está sete vezes acima do que é considerado aceitável pelo 

Ministério da Saúde. A base do governo é o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por 

Aedes aegypt (LirAa), que gera indicadores que apontam a infestação e dispersão do mosquito 

em sua forma lavária, além de indicar depósitos em que as larvas foram encontradas com mais 

frequência em cada região do município. 

Segundo apontados pela secretaria municipal de saúde, os fatores responsáveis para o aumento 

do índice de infestação foram a combinação de chuva e calor intensos e o grande volume de 

obras na cidade (que gera entulho e aumenta os focos do mosquito). Também é alto o número 

de focos encontrados dentro das residências.  

A maior incidência de focos de criadouros do aedes Aegypti nos domicílios visitados foram 

encontrados em lixos descartados sem a devida acomodação e nos resíduos sólidos 

acumulados, onde o percentual de criadouros chegou a 40,7%. Nos depósitos móveis, como 

vasos, pratos, frascos e bebedouros de animais, o percentual de focos do mosquito chegou a 

39%.  

E em alguns bairros de Itabira o índice de infestação chega a mais de 30% – o tolerável pelo 

Ministério da Saúde é de 1%. A região do Parque de Exposições Virgílio José Gazire
2

 e o bairro 

Conceição são as localidades que mais apresentaram focos do mosquito Aedes aegypti no mês 

de janeiro de 2014, segundo o Levantamento de Índice Rápido (Liraa). Os dois pontos 

registraram índices de 33,33%. Logo em seguida aparece o bairro Praia, com 23,33%, como 

ilustra o Quadro 2.8.  

  

                                              

2
 Na região do Parque de Exposições não há coleta de lixo pois não há residências, mas há várias obras, o que gera entulho e não lixo orgânico 

e reciclável. 
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QUADRO 2.8 – RESULTADOS DO LIRAA (JANEIRO/ 2014) LOCALIDADES ONDE 

FORAM ENCONTRADOS FOCOS 

Localidade Índice de Infestação 

Parque de Exposições 33,33% 

Conceição 33,33% 

Praia 23,33% 

Bethânia 20,58% 

Barreiro 20,00% 

Machado 17,85% 

Vila Piedade 16,66% 

Vargem 16,66% 

Jardim Gabiroba I 16,22% 

Pedreira 16,12% 

Santa Marta 15,38% 

Bálsamos 13,63% 

Clovis Alvim 13,33% 

Alto Boa vista 13,33% 

Nossa Sra das Oliveiras 13,04% 

Madre Maria de Jesus 12,90% 

São Francisco 12,50% 

Distrito Industrial 12,50% 

Clovis  Alvim II 11,50% 

Jardim Gabiroba 11,26% 

São Pedro 11,11% 

Areão 11,11% 

Amazonas 11,11% 

Gabiroba 10,90% 

Ribeira 10,52% 

Area Verde 10,00% 

Bela vista 9,19% 

Santo Antônio 9,09% 

Santa Ruth 8,19% 

Novo Amazonas 7,14% 

João XXIII 6,52% 

Caminho Novo 6,12% 

Santa Matilde 5,88% 

Itabira Cid (centro) 5,88% 

Campestre 5,55% 

Conego Guilhermino 5,26% 

Estação Rodoviária 4,34% 

Fênix 4,08% 

Colina da Praia 4,00% 

Juca Rosa 2,38% 

Nº de domicílios com focos 145 

Domicílios Pesquisados 1849 

Índice Médio de Infestação 7,8% 

Fonte: Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue – PCFAD Secretaria Municipal de Saúde - Seção de Vigilância Epidemiológica 
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Dada a gravidade da situação, nesta época o prefeito de Itabira, decretou estado de 

emergência no município (Decreto nº 1.537, de 24 de janeiro de 2014).  Esses locais foram 

alvos de mutirões de limpeza, com capina e recolhimento de materiais que possam servir de 

criadouro para o mosquito. 

Chama atenção o fato das localidades que ocupam os dez primeiros lugares no ranking da 

dengue em janeiro de 2014 não figurarem na primeira lista do ano de 2013. Em 2013, em 

primeiro lugar estava o bairro São Bento, com 35%. Logo em seguida vinham a Vila Técnica 

Conceição e o bairro Abóboras. Para s secretaria municipal de Saúde, segundo notícia da A 

Voz de Itabira de 02 de fevereiro de 2014, a mudança é o resultado de um bom trabalho que 

foi realizado pelo poder público, com a parceria dos moradores desses bairros, que abraçaram 

o problema e o solucionaram. “As mesmas ações dos agentes de endemias foram feitas em 

toda a cidade e no São Bento, por exemplo, o que se destacou foi a aderência da comunidade 

que se conscientizou.  

Apesar de em 2014 Itabira ter um índice de infestação de 7,8%, se comparado os dados do 

mesmo período de 2013, quando o Liraa deu 4,4%, o número de casos neste ano foi menor. 

Em janeiro de 2014 foram notificados 30 casos de dengue em Itabira, sendo que apenas um foi 

confirmado. Em 2013, no mesmo período, segundo a Secretaria de Saúde, o município tinha 

33 notificações e nove confirmações.  Estes dados corroboram que as ações adotadas estão 

mantendo os sistemas de controle. Para a secretaria municipal de Saúde, “mais importante do 

que termos um índice alto, é ter poucos casos e nenhuma letalidade”.  

Vale mencionar que entre os meses de março e outubro de 2014 já houve uma significativa 

redução dos índices de infestação, diminuindo para 4,9% e 1,8%, respectivamente, como 

apresentado nos Quadros 2.9 e 2.10. Entretanto, algumas localidades onde não foram 

encontrados focos do mosquito no mês de janeiro, apresentaram índices de infestação 

superiores a 20%, como ocorreu em março em Ribeira de Baixo (33,3%) e São Marcos (20,0%), 

e em outubro em Santa Tereza (20,0%). 
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QUADRO 2.9 – RESULTADOS DO LIRAA (MARÇO/ 2014) LOCALIDADES ONDE 

FORAM ENCONTRADOS FOCOS 

Localidade Índice de Infestação 

Ribeira de Baixo 33,33% 

São Marcos 20,00% 

Machado 16,60% 

Agua Fresca 15,50% 

Bethânia 15,00% 

Nossa Senhora das Oliveiras 13,04% 

São Pedro 12,05% 

Areão 12,00% 

Conceição de Baixo 11,76% 

João XXIII 10,90% 

Valença 10,00% 

Vila Salica 10,00% 

Vila São Joaquim 9,52% 

Barreiro 9,38% 

Bela Vista 9,19% 

Santo Antônio 9,09% 

Amazonas 7,10% 

Campestre 6,97% 

Santa Ruth 6,50% 

Boa Esperança 5,80% 

Conego Guilhermino 5,12% 

Área Verde 5,00% 

Vila São Geraldo 5,00% 

Jardim Gabiroba 4,49% 

Pedreira 4,44% 

Clovis Alvim I 4,10% 

Colina da Praia 4,00% 

Santa Tereza 3,85% 

Praia 3,33% 

Gabiroba 2,86% 

Pará 2,63% 

Fênix 2,60% 

Jardim Belvedere 2,60% 

Novo Amazonas 2,17% 

Itabira Cid 2,08% 

Juca Rosa 1,19% 

Nº de domicílios com focos 97 

Domicílios Pesquisados 1983 

Índice Médio de Infestação 4,9% 

Fonte: Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue – PCFAD Secretaria Municipal de Saúde - Seção de Vigilância Epidemiológica 
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QUADRO 2.10– RESULTADOS DO LIRAA (OUTUBRO/ 2014) LOCALIDADES ONDE 

FORAM ENCONTRADOS FOCOS 

Localidade Índice de Infestação 

Santa Tereza 20,00% 

Distrito Industrial I 12,05% 

São Pedro 12,05% 

Jardim Gabiroba I 8,69% 

Vila Piedade 8,33% 

Baixada Grande 7,69% 

Vila São Geraldo 5,26% 

João XXIII 4,76% 

Eldorado 4,54% 

Novo Amazonas 4,26% 

Santa Marta 3,84% 

Praia 3,57% 

Bela Vista 3,27% 

14 de Fevereiro 3,12% 

Balsamos 3,12% 

Colina da Praia 2,94% 

Santa Ruth 2,43% 

Major Lage 2,08% 

Pedreira 1,72% 

Itabira Cidade 1,63% 

Gabiroba 1,54% 

Bethânia 1,43% 

Caminho Novo 1,29% 

Nº de domicílios com focos 32 

Domicílios Pesquisados 1817 

Índice Médio de Infestação 1,8% 

Fonte: Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue – PCFAD Secretaria Municipal de Saúde - Seção de Vigilância Epidemiológica 

 

Os últimos dados do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (Liraa), 

realizado em janeiro de 2015, mostram que o município apresenta um índice médio de 

infestação de 4,8%, considerado de alto risco. Para mudar essa realidade foi nomeou pela 

portaria 007/2015 uma comissão para a elaboração do Plano de Ação de Combate à Dengue e 

à Febre Chikungunya. 

A amostragem feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pesquisou 1.827 domicílios, 

sendo que em 88 deles foram encontrados focos do Aedes aegypti. Os principais criadouros 

estão em caixas d´água, vasos, pratos, frascos com plantas, bebedouros de animais, dentre 

outros. 

Os dez bairros com maior índice de infestação são: São Marcos (22,72%), Barreiro (22,22%), 

Ribeira (22,02%), Chapada (20%), Estação Rodoviária (18,18%), Abóboras e Campestre 

(15,38%), Clóvis Alvim I (14,28%), João XXIII (12,90%) e Santa Ruth (12%). 
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No mesmo período de 2014, o índice de infestação no município chegou a 7,8%, como visto 

anteriormente. Na época foi decretada situação de emergência. Este ano (2015) mesmo com a 

redução de 3%, o percentual médio de 4,8% representa risco de surto de dengue (acima de 

4%) conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

A citação dos casos de esquistossomose e dengue 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). 

Quanto as doenças relacionadas à 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). 

É importante salientar que segundo o Plano Municipal de Saúde de Itabira (2013) o município 

conta hoje com 3 equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 29 equipes de PSF 

(Programa de Saúde da Família) cuja composição básica é: 01 médico, 01 enfermeiro, 01 

auxiliar de enfermagem e 06 agentes comunitários de saúde. Dessas 21 contam com equipe de 

Saúde Bucal. Das 29 equipes de PSF existentes 2 equipes atendem aos distritos de Senhora do 

Carmo e Ipoema. 

2.4.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

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

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,756. Cabe dizer que o IDHM situado entre 

a faixa de 0,700 e 0,799 é considerado como IDHM Alto. 

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 0,221 e 0,168, 

respectivamente, seguida por Longevidade e por Renda, como ilustra a Figura 2.16. 
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Assim, Itabira ocupa a 440ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, 

sendo que 439 (7,89%) municípios estão em situação melhor e 5.125 (92,09%) municípios 

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

ocupa a 31ª posição, sendo que 30 (3,52%) municípios estão em situação melhor e 822 

(96,37%) municípios estão em situação pior ou igual. 

 

Fonte: PNUD (2013) 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.16 – IDHM de Itabira – 1991 a 2010 

 

2.4.6 Infraestrutura do Município 

2.4.6.1 Infraestrutura Local 

O sistema de abastecimento de água do município é administrado pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Itabira (SAAE Itabira). Esta autarquia municipal opera e gerencia 5 sistemas de 

abastecimento na sede do município, a saber: Pureza, Gatos, Três Fontes (com um manancial 

de superfície e 4 poços artesianos), Areão e Chapada/Boa Esperança/Barro Branco. 

Segundo dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do SNIS (2012), o índice de 

atendimento da população deste município com rede de água é de 99,4%, sendo que este 

índice de atendimento passa para 98,7% quando considerada apenas a população urbana. A 

Figura 2.17, baseada na pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para 

os setores censitários do município, mostra a situação do abastecimento de água em Itabira. 

Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores a 90% estão 

concentrados no núcleo urbano consolidado do município, e nos distritos de Ipoema e 

Senhora do Carmo. No entorno da sede municipal estão as áreas urbanas que possuem entre 

20% e 85% dos domicílios ligados a rede geral de água. 
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE). 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.17 – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água dos Domicílios de Itabira 

 

Os piores índices, inferiores a 20%, estão associados principalmente à área rural no oeste do 

município. Vale mencionar que na zona rural, o abastecimento de água se dá através de 

soluções alternativas, como: poço artesiano, nascente ou fonte e cisterna. 

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

é responsável pela prestação dos serviços de esgoto na sede e distritos. Segundo o SNIS (2012), 

o índice de atendimento da população deste município com rede de esgotos é de 89,1%, 

sendo que este índice de atendimento apresenta uma pequena elevação, 92,4%, quando 

considerada apenas a população urbana. 

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

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

está apresentado na Figura 2.18.  
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE). 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.18 – Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Itabira 

Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores a 90%, estão 

concentrados no núcleo urbano consolidado do município. Esse índice é inferior, entre 45% a 

75% dos domicílios, nas áreas urbanas em processo de ocupação, no entorno da sede urbana. 

Nos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo em torno de 45% e 90%, respectivamente, dos 

domicílios estão ligados à rede geral de esgoto. Os piores índices, inferiores a 20%, estão 

associados principalmente às áreas rurais do município, onde o lançamento de esgoto é feito 

nos vários córregos e ribeirões que cortam o município. 

É importante mencionar que o serviço de coleta de esgotos encontra-se em situação muito 

melhor em relação ao serviço de tratamento de esgotos. De acordo com os dados agregados de 

esgotos do SNIS para os anos de 2012 e 2013, observa-se que houve ampliação do serviço, 

passando de 31,5% de esgoto tratado, em relação ao coletado, para 43,93% de esgoto tratado. 

O município tem prevista a expansão da ETE da sede, o que deve aumentar este percentual 



-57- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

para cerca de 98% (FEAM, 2013). Atualmente, o município conta com duas Estações de 

Tratamento de Esgoto. 

O volume anual de esgoto coletado em 2013 (SAAE) foi de 5.369.260,00 m³ e o volume anual 

tratado de 2.358.790,00 m³ para a área urbana da sede. 

O sistema de resíduos sólidos é de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento de Itabira 

Ltda. (ITAURB), uma empresa pública que foi criada através da Lei Municipal 2.308/85, tendo 

iniciado as atividades em 1986. Sendo-lhe atribuídas, entre outras, a coleta e destinação dos 

resíduos produzidos em Itabira.  

Segundo o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS, 2012) o município 

conta com um aterro sanitário, um aterro de inertes do Nova Vista (já no final da sua vida útil) 

e uma Central de Triagem de Materiais Recicláveis (CTMR). Ainda segundo dados do SNIS, a 

taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares é de 97% para o município. De acordo 

com a pesagem diária realizada no aterro sanitário, são recebidos no aterro aproximadamente 

1.800 toneladas/mês de resíduos domiciliares (SMDU, 2014). 

É preciso mencionar que o aterro de inertes iniciou suas atividades em 2009 e, devido à 

compactação inadequada, está no final da vida útil. O município possui uma área para a 

implantação de um novo aterro de inertes municipal (provisório, com vida útil de 1 ano), no 

mesmo local, aguardando agora o processo de licenciamento do local. 

Segundo o Plano Municipal de Saúde de Itabira 2014-2017, atualmente o município produz 

em média 70 toneladas/dia de resíduos sólidos domiciliares que são dispostos no aterro 

sanitário na localidade do Borrachudo, e aproximadamente 14 toneladas de recicláveis que são 

enviados para o centro de triagem de materiais recicláveis, e posteriormente, às indústrias de 

reciclagem. 

Em relação aos sistemas de drenagem de águas pluviais a responsabilidade é diretamente da 

Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO).  

Com relação aos serviços de energia elétrica, ressalta-se que no município a concessão é da 

CEMIG, e segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), em 2010, 

99,81% da população vivia em domicílios com energia elétrica. De acordo com o Plano 

Municipal de Saúde de Itabira 2014-2017, existem duas subestações servindo ao município: 

CEMIG, que atende a zona residencial e distrito industrial, e VALE., que atende área própria. 

A pavimentação da área urbana do município é mista, composta por pavimentação asfáltica, 

blocos de concreto (bloquete / blocos intertravados) e calçamento de pedra (minério de ferro 

extraído da própria região).   

O sistema de transporte local inclui terminal rodoviário (intermunicipal) e estação ferroviária 

(que liga Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo). 
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2.4.6.2 Infraestrutura Social 

A rede de saúde de Itabira conta com dois hospitais, o Hospital Nossa Senhora das Dores - 

HNSD, sede da maternidade existente no município e referência na região por ser o único 

detentor de serviços como hemodinâmica e quimioterapia; e o Hospital Carlos Chagas, que 

juntos, disponibilizam 153 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde-SUS, para atender a 

demanda da região. O Hospital Nossa Senhora das Dores disponibiliza 97 leitos aos SUS 

qualificados como clínica médica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica UTI, nefrologia e cardiologia 

para retaguarda de IAM. Já o Hospital Carlos Chagas conta com 56 leitos divididos em clínica 

médica, cirúrgica e UTI, segundo dados do Plano Municipal de Saúde (2013). Quanto a 

atenção pré-hospitalar o município conta com Pronto Socorro, Pronto Socorro Odontológico e 

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

O município dispõe de uma completa rede de atenção secundária à saúde composta por 

Ambulatório de Saúde da Mulher (atendimento às mulheres, gestantes de risco habitual e 

gestantes de alto risco), Respirai (Centro de referência para crianças na faixa etária de 0 a 15 

anos, com diagnóstico de asma), Centro de Atenção Psicossocial – CAPS adulto (com sistema 

de permanência/ dia dos pacientes portadores de sofrimento mental, Centro de Atenção 

Psicossocial à Infância e ao Adolescente – CAPSi (com sistema de permanência/dia dos 

pacientes portadores de sofrimento mental), Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, 

Policlínica Regional (presta atendimento especializado, realiza Consultas Médicas, Exames de 

Análises Clínicas, RX, Eletrocardiograma, pequenas cirurgias e vasectomia), Centro de 

Reabilitação presta serviço de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. 

E para completar a rede de saúde, na atenção primária, o município conta com 29 equipes de 

Saúde da Família, sendo que 21 com inclusão de equipes de saúde bucal; 2 Assistentes Sociais 

para apoio às Equipes de Saúde da Família; e 3 equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF), segundo dados do Plano Municipal de Saúde (2013). 

Na área da educação, Itabira possui um total de 104 estabelecimentos, divididos entre os 

diferentes ciclos de ensino: 40 pré-escolas, 48 de ensino fundamental e 16 de ensino médio. 

Ressalta-se que 28 instituições são privadas, das escolas públicas, 27 são estaduais, 49 

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

Em termos de estrutura física, os dados disponibilizados pelo município, com dados de 2014, 

apontam a existência de 44 escolas, sendo 12 delas estaduais e o restante da alçada municipal. 

Conforme mostra a Figura 2.19, a seguir, 31 (70,4%) escolas estão localizadas nas áreas urbanas 

e 13 (25,6%) localizam-se em área rural. 
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Fonte: Base Cartográfica do Estado de Minas Gerais – 1:250.000 (IBGE). Prefeitura de Itabira, 2014. 

Elaboração: Engecorps (2014) 

 

Figura 2.19 – Distribuição das escolas municipais e estaduais no município de Itabira 

 

Ainda em relação à disponibilidade de estabelecimentos educacionais, salienta-se a 

importância do município de Itabira, onde se concentram várias instituições de ensino superior, 

tais como: a FUNCESI (Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira), UNIFEI, UNIPAC, 

UAB, UAITEC; além de contar com os polos de outras universidades com cursos à distância e 

semipresenciais. 

É importante mencionar que o Campus de Itabira de Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 

é fruto de uma Parceria Público Privada entre o Governo Federal, a Prefeitura Municipal e a 

empresa mineradora trabalharam para transformar a cidade em um polo de conhecimento. 
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O município de Itabira é polo regional na prestação de serviços na área de saúde e educação. 

Como exemplo cabe mencionar os inúmeros moradores da região que vêm fazer consultas 

com médicos de Itabira e o crescente número de alunos de outras cidades que estão 

matriculados nas faculdades instaladas no município. 

Ressalta-se que através de uma parceria pioneira entre a prefeitura de Itabira, o setor privado 

(VALE S.A.), o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), foi 

implantado o Campus Itabira, cujas atividades tiveram início em julho de 2008 com a 

realização de seu primeiro vestibular. 

O município também conta com mais de 25 igrejas, dois cemitérios, cerca de 28 restaurantes/ 

bares e 19 hotéis/pousadas. 

2.4.7 PIB Municipal 

O processo de instalação e desenvolvimento da VALE S.A., em 1942, se confunde com a 

própria história econômica de Itabira, passando a determinar o desenvolvimento subsequente 

deste município. De tal modo que a atividade mineral interfere na produção e configuração do 

espaço geográfico. 

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

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

606%, saltando de 997 milhões, em 1999, para 7.039 milhões, em 2010. O município 

apresenta o maior PIB entre os municípios da microrregião de Itabira, segundo dados do IBGE 

(2010), corresponde a 2% no PIB mineiro, ocupando a 8ª posição no ranking estadual, e o 81º 

do país. À frente de Itabira aparecem na listagem Belo Horizonte (1º no estado e 5º no país), 

Betim (2º e 15º, respectivamente), Contagem (3º/24º), Uberlândia (4º/26º), Juiz de Fora 

(5º/67º), Ipatinga (6º/75º) e Uberaba (7º/78º).  

No ranking nacional, em 2009, Itabira ocupava a 177ª posição com R$ 2,5 bilhões de PIB. Já 

no ano seguinte, saltou para a 81ª colocação, atingindo R$ 7,039 bilhões. Grande parte deste 

dinamismo econômico deve-se ao aumento da produção de minério de ferro. 

Em 2010 o PIB de Itabira representava 2,0% do PIB estadual de Minas Gerais, o Quadro 2.11 

apresenta os valores do PIB no período de 1999 a 2010.  
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QUADRO 2.11 – PIB ESTADUAL E MUNICIPAL 

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

1999 R$  89.789.781,73  R$     997.131,54  1,11% 

2000 R$100.612.292,92  R$  1.138.225,60  1,13% 

2001 R$111.315.220,89  R$  1.168.811,97  1,05% 

2002 R$127.781.907,20  R$  1.442.846,04  1,13% 

2003 R$148.822.787,92  R$  1.644.662,51  1,11% 

2004 R$177.324.816,18  R$  2.147.054,14  1,21% 

2005 R$192.639.256,13  R$  2.583.843,93  1,34% 

2006 R$214.753.976,96  R$  2.433.655,52  1,13% 

2007 R$241.293.053,68  R$  2.428.783,18  1,01% 

2008 R$282.520.745,13  R$  3.396.958,16  1,20% 

2009 R$287.054.747,64  R$  2.553.097,20  0,89% 

2010 R$351.380.905,10  R$  4.293.878,46  1,22% 

2011 R$386.155.622,31 R$  4.791.751,05 1,24% 

  Fonte: Fundação João Pinheiro, Anexo Estatístico - PIB regiões MG 1999-2011 

 

 

Ressalta-se que a participação de Itabira no PIB mineiro aumentou de 0,89% em 2009 para 

1,22% em 2010, e 1,24% em 2011. Entre 2009 e 2010, Itabira e Parauapebas (PA) foram os 

dois municípios brasileiros que registraram maiores variações positivas em relação ao ano 

anterior, devido ao aumento da produção de minério de ferro. No período de 2008 e 2009 

havia perdido 26%, passando de 1,20% para 0,89%. Essas oscilações refletiram a crise 

internacional de 2009, que impactou negativamente a indústria, especialmente a extrativa, e a 

recuperação vigorosa do setor a partir de 2010.  

O município possui vocação industrial, evidenciado pelo valor adicionado pelo setor no PIB 

municipal, com representatividade de 70% (FJP, 2011). Segundo informações do CEI/FJP, a 

extração de minério de ferro é a principal atividade econômica do município. A contribuição 

dos demais setores está apresentada no Quadro 2.12. 

QUADRO 2.12 – CONTRIBUIÇÕES DO PIB MUNICIPAL - 2010 

Município 

Valor adicionado fiscal dos setores (R$) - VAF 

Impostos (R$) PIB Total (R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Itabira (2010) 21.593 2.925.719  1.202.252  144.315 4.149.564  

Itabira (2011) 19.178 3.262.635 1.350.125 159.813 4.631.938 

Fonte: FJP, Anexo Estatístico - PIB dos municípios de MG 1999-2011 

 

 

Itabira tem sua economia predominantemente focada da indústria extrativa de minério de 

ferro, sendo o principal produtor do estado mineiro, e devido à retomada vigorosa da extração 

de minério de ferro depois da retração ocasionada pela crise internacional em 2009, Itabira 

ganhou participação no total estadual, seu valor adicionado no setor secundário aumentou de 

1,9% em 2009 para 5,1% em 2010, passando da 9ª posição para a 3ª posição. Registrou 

elevação de R$ 1,47 bilhão para R$ 5,3 bilhões, neste período.  
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No período até 2011, contudo, Itabira perdeu participação relativa e uma posição em relação 

ao VA industrial do estado. De fato em 2011 sua participação reduziu para 2,9% do VA 

estadual, passando da 8ª posição do ranking estadual que ocupava em 2010 para a 9ª posição 

no dia seguinte, segundo dados Fundação João Pinheiro.  

Ser incluído nos rankings mineiro e nacional de arrecadação da Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais (Cfem), que é o royalty pago pelas mineradoras às prefeituras 

dos municípios onde atuam, confirma o valor econômico agregado que a atividade 

proporciona ao município. Além de Itabira, outros municípios bem posicionados são: Mariana, 

Nova Lima, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabirito, Congonhas, Ouro Preto e Brumadinho, a 

maioria deles localizada na região do Quadrilátero Ferrífero. 

Segundo o Portal da Transparência, em 2013 as receitas públicas atingiram um total de R$ 

191.434.791 de arrecadação em 2013, dos quais 14,2% oriundos do Fundo de Participação 

dos Municípios em repasse federal e 64% como transferência em função da exploração de 

recursos minerais (royalties). O restante é oriundo de verbas destinadas à saúde, educação, 

cultura e assistência social.  

Quase a totalidade da renda do setor secundário é proveniente da atividade mineral. Não 

existe, além da indústria extrativa mineral, nenhuma indústria de grande porte, nem algum 

polo com indústrias de médio porte no município. Vale salientar que neste setor (indústria 

extrativa mineral) o grande destaque fica por conta da CVRD que engloba quase a totalidade 

do mercado, apesar de existirem outras pequenas empresas neste setor.  

No entanto, é importante salientar que o setor secundário se revela como a principal fonte de 

receita municipal, sendo que o setor de serviços aloca a maior porcentagem da população 

ocupada. 

Em relação ao PIB per capita estadual, Itabira em 2009 ocupava a 43ª posição do ranking, 

passou à 9ª posição em 2010, sendo a média da renda estadual por habitante é de R$ 

64.259,00, muito superior à média estadual que é de R$ 17.932,00. 

2.5 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 

As Leis nº 4.548 de 2012, nº 4.435 de 2011, nº 4.280 de 2009, nº 4.223 de 2008 e nº. 4.106, 

nº 4.110 e nº 4.120 de 2007, alteram a lei nº 4.034 de 2006, que institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável de Itabira e dá outras providências.  

2.5.1 Macrozoneamento e Zoneamento 

Conforme Art. 34 da lei n. 4.034 de 16 de novembro de 2006, o território municipal de Itabira 

divide-se em duas macrozonas denominadas Zona Urbana e Zona Rural. 

No Anexo I apresentam-se os mapas do Macrozoneamento e Zoneamento do município de 

Itabira. 
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 Zoneamento Rural: Zonas de Preservação 

Conforme o Art. 39 da Lei 4.034/2006 tem-se que de acordo com as aptidões, potencialidades 

e restrições do território, considerando a declividade, a hidrografia, os solos, a geologia, a 

vegetação e o uso do solo, a Zona Rural do Município de Itabira fica dividida em quatro zonas: 

Zonas de Preservação, Zonas de Recuperação, Zonas de Produção Urbano-Industrial e Zonas 

de Produção Rural.  

A seguir apresenta-se a caracterização das Zonas de Preservação (ZPE):  

 Zonas de Preservação (ZPE): compreendem áreas que apresentam ambientes frágeis, 

com predomínio de declividades acentuadas e presença de mananciais, já inclusas em 

alguma categoria de preservação e/ou indicadas para sua expansão, por possuírem 

características semelhantes, vegetação arbórea natural e grande beleza cênica. 

 Zoneamento Urbano: Áreas de Interesse Social (AISs) 

No Art. 42 da Lei 4.034/2006 apresentam-se as AIS, que correspondem às áreas destinadas à 

manutenção e à instalação de moradias de interesse social, com programas de regularização 

urbanística e fundiária. Tais áreas compreendem duas categorias: 

 AIS I: áreas destinadas à instalação de parcelamentos ou ocupação de interesse social; 

 AIS II: áreas onde se faz necessária a regularização e/ou a recuperação ou 

remanejamento de assentamentos humanos de interesse social. 

E tem-se que, conforme os artigos 40 e 43 da mesma Lei, classificam-se como AIS II os bairros 

e regiões: parte do Bairro Fênix, Jardim da Gabiroba, parte do Bairro Pedreira do Instituto, Vila 

Cisne, Madre Maria de Jesus, Santa Ruth, Eldorado, Nossa Senhora das Oliveiras, Rua Aprígio 

da Conceição Pires e Travessa Jacutinga. 

 Zoneamento Urbano: Áreas de Interesse Ambiental (AIAs) 

No Art. 46 da Lei 4.034/2006, apresentam-se as AIAs, que correspondem (além das faixas não 

edificáveis ao longo de estradas municipais, rodovias, ferrovias, dutos e cursos d'água) às áreas 

não edificáveis caracterizadas por algum dos critérios a seguir: 

I. Cobertura vegetal expressiva constituída por vegetação de médio a grande porte, 

mediante avaliação do órgão municipal competente responsável pela proteção do meio 

ambiente; 

II. Declividade acentuada, superior a 45% (quarenta e cinco por cento); 

III. Faixas com largura mínima de quinze metros ao longo de equipamentos cujo uso 

coloquem em risco a saúde e a segurança dos munícipes; 

IV. Interesse do Município em preservar como praças, jardins públicos e áreas de lazer e de 

prática coletiva de esportes, tendo como meta atingir o índice de 30m² (trinta metros 

quadrados) de área verde por habitante, com destaque para: 
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a) Os parques existentes até a data de aprovação desta Lei, assim como aqueles que 

vierem a ser implantados; 

b) As áreas públicas integrantes de AIA, cuja ocupação somente se dará mediante a 

aprovação pelos órgãos competentes de planos de manejo que atendam à legislação 

ambiental vigente; e 

c) As áreas privadas integrantes de AIA, cuja ocupação obedecerá parâmetros 

específicos a serem definidos através de análise urbanística e ambiental pelas SMDU 

e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), com apresentação de EIA e EIV, 

sempre que for o caso. 

V. Aquelas definidas como importantes para o abastecimento de água do Município, em 

especial a Bacia da Pureza, cuja ocupação obedecerá a parâmetros específicos a serem 

definidos através de análise urbanística e ambiental pelas secretarias municipais de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU) e de Meio Ambiente (SMMA), pela Codema e pelo 

SAAE, com apresentação de EIA e EIV. 

2.5.2 Ocupação e Uso do Solo 

O uso do solo em cada zona está regulamentado na classificação das atividades em categorias 

de uso e da sua distribuição entre as zonas, conforme Quadro 2.13. 

QUADRO 2.13 – OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

Usos 

Zonas 
Residencial 

Comércio e Serviços  

(área construída) 

Institucional  

(área construída) 

Industrial  

(área construída) 

Local 

(Até 

100m²) 

De 

Bairro 

(Até 

300m²) 

Geral 

(Sem 

limite de 

área) 

Local 

(Até 

200m²) 

Geral 

(Acima de 

200m²) 

Micro 

(Até 

300m²) 

Pequeno 

(Até 

1.000m²) 

Médio 

(Até 

2.000m²) 

Grande 

(Sem limite 

de área) 

ZCE A A A AC A AC AC AC NA NA 

ZET 1/2 A A A AC A AC AC AC AC NA 

ZAD A A A A A A AC AC AC NA 

ZRE A A A AC A AC AC AC AC NA 

ZID NA AC AC AC AC AC AC AC AC AC 

ZEU A A A AC A AC AC AC AC NA 

ZAR AC AC AC AC AC AC NA NA NA NA 

A: Admitido 

NA: Não Admitido 

AC: Admitido sob Condições, conforme legislação pertinente 

ZCE – Zona Central ZET – Zona de Estruturação Urbana 

ZAD – Zona de Adensamento ZRE – Zona Residencial 

ZID – Zona Industrial ZEU – Zona de Expansão Urbana 

ZAR – Zona de Adensamento Restrito   

Fonte: Anexo III da Lei 4.048/2012. Adaptação ENGECORPS, 2014.  
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E conforme o Art. 49 da Lei 4.034/2006, as categorias de uso são as seguintes: 

I – Residencial, que se subdivide em: 

a) Unifamiliar: habitação permanente que abriga apenas uma unidade residencial por lote; 

b) Multifamiliar Horizontal: habitações permanentes agrupadas horizontalmente, isoladas 

ou não, por lotes, sendo que o número máximo de habitações dependerá da área do 

lote e não poderá a fração correspondente terreno por unidade habitacional ser inferior 

a 60m² (sessenta metros quadrados); e 

c) Multifamiliar Vertical: habitações permanentes agrupadas verticalmente por lote; 

II – Comercial e Serviços, que se subdivide em:  

a) Atendimento local: atividades com área construída máxima de 100m² (cem metros 

quadrados) por lote ou gleba, que se destinam ao atendimento das necessidades 

cotidianas da população local e que não produzam poluição sonora, atmosférica ou 

ambiental de qualquer natureza; 

b) Atendimento de bairro: atividades com área construída de até 300m² (trezentos metros 

quadrados) por lote ou gleba e atacadistas de pequeno porte com área construída de 

até 500m² (quinhentos metros quadrados) por lote ou gleba e cujos impactos sobre o 

espaço urbano sejam mitigados através de dispositivos de controle da poluição sonora e 

atmosférica e da emissão de efluentes diversos, exceto aqueles relacionados como Usos 

Especiais no art. 56 desta Lei; e 

c) Atendimento geral: atividades com área construída acima de 300m² (trezentos metros 

quadrados) por lote ou gleba e atacadistas de pequeno porte com área construída acima 

de 500m² (quinhentos metros quadrados) por lote ou gleba e cujos impactos sobre o 

espaço urbano sejam mitigados através de dispositivos de controle da poluição sonora e 

atmosférica e da emissão de efluentes diversos, exceto aqueles relacionados como Usos 

Especiais no art. 56 desta Lei; 

III – Misto, que compreende a implantação em um mesmo imóvel de duas ou mais categorias 

de usos aqui previstas; 

IV – Institucional ou Serviço de Uso Coletivo, que compreende os espaços e instalações 

destinados à Administração Pública e às atividades de educação, cultura, saúde, assistência 

social, religião e lazer, se subdividindo em: 

a) Atendimento local: asilos, creches, associações, postos de saúde, escolas, correios, 

postos policiais, postos telefônicos e similares com área construída de até 200m² 

(duzentos metros quadrados) por lote ou gleba; e 

b) Atendimento geral: atividades com área construída superior a 200m² (duzentos metros 

quadrados) por lote ou gleba, com especial atenção na sua implantação quanto aos 



-66- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

aspectos da segurança de seus usuários, exceto aqueles relacionados como Serviços 

Especiais; 

V – Industrial, que se subdivide em: 

a) Não impactante: estabelecimentos com área construída máxima de 300m² (trezentos 

metros quadrados) e cujo processo produtivo seja compatível com as atividades do 

meio urbano, não ocasionando, independentemente de uso de métodos especiais de 

controle da poluição, qualquer dano à saúde, ao bem-estar e à segurança das 

populações vizinhas; 

b) Impactante: estabelecimentos com área construída acima de 300m² (trezentos metros 

quadrados), ou que, independentemente de seu porte, causem poluição atmosférica, 

hídrica ou sonora, e representam incômodo para as populações vizinhas, exigindo, no 

seu processo produtivo, instalação de métodos adequados de controle e tratamento de 

seus efluentes; 

c) Microindústria: atividades de manufatura e transformação industrial, não poluentes, 

coniventes com as demais categorias de uso e com as características de equipamentos e 

instalações compatíveis com a segurança de pessoas e bens, em edificações com área 

construída máxima de 300,00m² (trezentos metros quadrados); 

d) Pequena indústria: atividade de manufatura e transformação industrial, não poluente, 

conivente com as demais categorias de uso e com características de instalações e 

equipamentos compatíveis com a segurança de pessoas e bens, em edificações com 

área construída máxima de 500,00m² (quinhentos metros quadrados); 

e) Média indústria: atividade de manufatura e transformação industrial, não poluente, 

compatível com outras categorias de uso, em edificações com até 2.000m² (dois mil 

metros quadrados) de área construída; e 

f) Grande indústria: atividade industrial sem limites de área construída que, pelo seu porte 

e/ou potencial poluente, será incompatível com as demais categorias de uso e implica 

no estabelecimento de padrões específicos referentes a posicionamento, ocupação e 

operação. 

Ainda segundo a mesma Lei, pequenas indústrias não poluentes, não produtoras de ruídos, 

odores ou rejeitos poluentes, com área construída máxima de 300m² (trezentos metros 

quadrados), são permitidas em todas as zonas, exceto na Zona Central, desde que apresentem 

licenciamento ambiental aprovado pelos órgãos municipais competentes, de acordo com a 

legislação ambiental vigente e a Vigilância Sanitária. 

E o Quadro 2.14 apresenta um resumo dos parâmetros e critérios a serem seguidos conforme 

disposto no Plano Diretor:  
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QUADRO 2.14 – QUADRO RESUMO DO PLANO DIRETOR 

ZONAS 
TO 

% 
CA 

N. DE 

PAVIMENTOS 

ALTURA 

MÁXIMA 

AFASTAMENTO 

FRONTAL *1 

AFASTAMENTO 

LATERAL E POSTERIOR *2 

ZCE 70% térreo 1,7 - 8,5 metros 3 metros 0 (zero ) no térreo 

 50% demais     1,5 m (demais) 

AIC 70% térreo 1,2 2 8,5 metros Comphai 0 (zero ) no térreo 

 50% demais    0/3/6 1,5 m (demais) 

ZRE 70% térreo 2,2 4 14,5 metros 3 metros 0 (zero ) no térreo 

 50% demais     1,5 m (demais) 

ZET 70% térreo 3,2 6 20,5 metros 3 metros Conforme o Anexo VI 

 50% demais 4,2 8 (TDC) 26,5 metros  do Plano Diretor. 

ZET 2 70% térreo 4,2 8 26,5 metros 3 metros Conforme o Anexo VI 

 50% demais     do Plano Diretor. 

ZAD 70% térreo 5,2 10 32,5 metros 3 metros Conforme o Anexo VI 

 50% demais 6,2 12 (TDC) 38,5 metros  do Plano Diretor. 

AIU _ _ _ _ 6 metros Conforme o Anexo VI 

*3      do Plano Diretor. 

ZAR 10% térreo 0,3 3 _ 3 metros 0 (zero ) no térreo 

 10% demais     1,5 m (demais) 

ZID 70% térreo 1,2 2 _ 6 metros 0 (zero ) no térreo 

 50% demais     1,5 m (demais) 

ZCE – Zona Central AIC – Área de Interesse Cultural 

ZRE – Zona Residencial ZET – Zona de Estruturação Urbana 

ZAD – Zona de Adensamento AIU – Área de Interesse Urbanístico 

ZAR – Zona de Adensamento Restrito ZID – Zona Industrial 

*1 
Se possuir Uso Comercial, Serviço ou Institucional no térreo, deverá afastar 6m (seis metros) no térreo e 3m (três 

metros) nos demais pavimentos, em qualquer Zona. 

*2 

Caixas de escada e elevadores poderão distar, no mínimo, 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa, 

quando ultrapassar 5,5 m (cinco metros e cinquenta centímetros) de altura. 

O Afastamento entre edificações de um mesmo lote será o dobro do afastamento lateral exigido. 

Poço de iluminação deverá ter inscrito um círculo de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro. 

*3 Nas Áreas de Interesse Urbanístico, deverão ser respeitados os parâmetros da Zona em que esta se insere. 

TO Taxa de Ocupação: Percentagem da área do lote a ser ocupada pela projeção horizontal da edificação. 

CA 
Coeficiente de Aproveitamento: Coeficiente que, multiplicado pela área do lote, determina a área líquida 

edificada admitida no lote. 

Obs.: 

* Em qualquer Zona, os lotes de esquina não poderão construir nenhum elemento que impeça a visibilidade a 

uma distância de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) da esquina. 

* A Taxa de Permeabilidade para edificações de uso residencial é de 15% (quinze por cento). 

* A Taxa de Permeabilidade para edificações de uso comercial, serviços, institucional ou misto é de 10% (dez por 

cento). 

 Fonte: Anexo XVIII da Lei 4.034/2006 

Por fim, considerando o contexto do Plano Municipal de Saneamento Básico, salienta-se a 

importância do Plano Diretor Municipal como instrumento de apoio ao adequado 

funcionamento dos sistemas de Saneamento Básico. Esta relação se dá uma vez que através das 

delimitações de Macrozoneamento e Zoneamento, juntamente com as definições de Uso e 

Ocupação do Solo, ficam estabelecidos de maneira ordenada o movimento de expansão 

urbana e adensamento, as características das edificações e vias urbanas, a disponibilidade dos 

serviços de saneamento básico, as condições de prestação dos serviços, etc., sempre de modo 

a otimizar o funcionamento dos sistemas públicos de abastecimento de água, coleta de esgoto, 

drenagem pluvial e coleta de resíduos sólidos.  
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3. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL  

Neste item identifica-se a estrutura da Prefeitura Municipal de Itabira como um todo, 

destacando-se as secretarias e demais entidades com atuação direta ou indireta nos sistemas de 

Saneamento Básico. Vale destacar que uma análise mais detalhada acerca de cada estrutura 

envolvida será desenvolvida nos itens de diagnóstico de cada componente do PMSB. 

 Secretaria Municipal de Obras, responsável pela prestação dos serviços de drenagem 

urbana e atuação no processo de aprovação de novos projetos; 

 Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelas análises de qualidade da água 

distribuída; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ação em medidas de proteção a mananciais e 

atuação no processo de aprovação de novos projetos; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, responsável pelo aterro sanitário e 

atuação no processo de aprovação de novos projetos; 

 Secretaria Municipal de Educação, atuação direta em programas educacionais e de 

conscientização;  

 Secretaria Municipal de Ordem Pública, atuação no processo de aprovação de novos 

projetos e ações de defesa civil. 

Além das Secretarias Municipais, quando aplicável, é fundamental destacar as entidades 

responsáveis pela prestação dos serviços de saneamento básico. No caso de Itabira, destacam-

se: 

 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Autarquia), responsável pela prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e atuação no processo de 

aprovação de novos projetos; e 

 ITAURB - Empresa de Desenvolvimento de Itabira (Empresa Pública), responsável pelos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Resumidamente, a forma de prestação de serviços e a identificação do prestador encontram-se 

indicadas no Quadro 3.1. 
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QUADRO 3.1 – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

Componentes 
Administração 

Direta 

Administração Direta 

Descentralizada 

Administração 

Indireta 
Identificação 

Água    SAAE 

Esgoto    SAAE 

Drenagem    Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos    ITAURB 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

 
 

Mais adiante, nos itens de diagnóstico dos sistemas, serão apresentadas em maiores detalhes as 

descrições dos serviços (formatos legais e institucionais) de cada componente do saneamento 

básico.  

Vale destacar que não foi identificado canal de integração e articulação intersetorial com outros 

segmentos relativos à questão do saneamento, de modo que se sugere a formação de um 

Conselho de Saneamento, composto por representantes de todas as secretarias e entidades 

envolvidas com os serviços de Saneamento Básico, bem como representantes da sociedade 

civil. 

Na sequência são apresentados:  

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

entidades envolvidos com o saneamento básico; 

 Legislação aplicável ao saneamento básico, normas e regulação; e 

 Política tarifária dos serviços. 
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3.1 O SANEAMENTO BÁSICO NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Figura 3.1 – Organograma da Prefeitura de Itabira 
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3.2 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAÇÃO 

3.2.1 Lei Municipal nº 4.693/2014 – Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal 

de Itabira 

Recentemente a estrutura administrativa básica da Prefeitura Municipal de Itabira foi alterada, 

conforme a Lei Municipal nº 4.693, de 10 de junho de 2014. O organograma apresentado no 

item 3.1 já está atualizado segundo esta Lei. 

Dentre outras providências, esta Lei dispõe sobre as competências dos órgãos da administração 

direta, neste contexto, destaca-se o envolvimento de diversas Secretarias com os serviços de 

saneamento básico: 

 Secretaria Municipal de Obras: diretamente ligada aos serviços de drenagem pluvial e 

também ligada às questões de ampliação de rede de distribuição de água potável; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: responsável por assuntos relativos ao 

Plano Diretor do Município (inclui ocupação, uso e regularização do solo urbano), e 

também responsável pela coordenação e supervisão das ações concernentes à Defesa Civil 

do Município; 

 Secretaria Municipal de Saúde: responsável pela fiscalização do cumprimento das posturas 

municipais referentes ao poder de polícia aplicado à higiene pública e ao saneamento; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente: ligada aos assuntos de preservação e conservação 

de recursos naturais, avaliação de impacto de implantação de projetos públicos sobre 

demais recursos ambientais e promoção da educação ambiental.  

3.2.2 Lei Complementar nº 4.034/2006 – Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Itabira 

O Plano Diretor de Itabira (Lei Complementar nº 4.034, de 16 de novembro de 2006) institui-

se como instrumento normativo e orientador dos processos de organização territorial, 

crescimento econômico e difusão do bem-estar social, promovendo o direito a um município 

sustentável, definido como o direito à terra urbana, à moradia, ao meio ambiente protegido, à 

infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer e à qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações. 

De modo mais particular, buscando relações diretas com os sistemas de saneamento básico, 

nota-se que o Capítulo II do Título III da referida Lei dispõe sobre o Meio Ambiente; mais 

especificamente os artigos 213, 214 e 222 deliberam sobre dois dos instrumentos referenciais e 

ordenadores da política municipal de meio ambiente: o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Recursos Hídricos e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. 

Ambos os instrumentos estão diretamente ligados à qualidade dos serviços de Saneamento 

Básico prestados no município, uma vez que abordam, dentre diversos outros temas, o 

monitoramento da qualidade das águas das bacias hidrográficas do município, a despoluição 
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das bacias, a drenagem pluvial urbana e rural, a prestação dos serviços do SAAE (coleta, 

tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de esgoto), e a prestação dos serviços da 

ITAURB (empresa pública responsável pela operação do sistema de gerenciamento integrado 

de resíduos sólidos, de modo a representar o Executivo Municipal). Destaca-se também o 

artigo 245 do Plano Diretor, que determina as diretrizes relativas à pavimentação e 

manutenção de vias urbanas, bem como a necessidade de se estabelecer um programa 

periódico de manutenção de vias urbanas e estradas vicinais. 

Por fim, tem-se que o Plano Diretor determinava para o Município a implantação de uma série 

de estruturas e medidas até o ano 2010, tanto sobre os índices de atendimento dos serviços de 

água e esgoto, quanto uma série de ações de melhoria no sistema de resíduos sólidos, de modo 

que fica evidenciada a constante preocupação do Município com a questão do Saneamento. 

Dado que algumas metas ainda não foram atingidas, observa-se que o presente Plano 

Municipal de Saneamento Básico surge como mais um instrumento de suporte para garantir o 

atingimento destas metas. 

3.2.3 Decreto Municipal nº 2.674/2004 – Regulamento da prestação de serviços de 

água e esgoto pelo SAAE 

Conforme artigo 1º do Decreto nº 2.374, de 29 de dezembro de 2004, este Regulamento 

destina-se a definir e disciplinar os critérios a serem aplicados aos serviços de água e esgoto, 

administrados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do Município de Itabira, adiante 

denominado SAAE, e a regulamentar os procedimentos, as obrigações, restrições, vedações, 

proibições, penalidades e multas por infrações e inadimplências e demais condições e 

exigências na prestação desses serviços aos usuários. 

Salienta-se a importância de garantir a efetiva prestação dos serviços pelo SAAE conforme 

estabelecidos neste decreto, visando atingir e manter a universalização dos serviços, o 

adequado funcionamento dos sistemas, e condições ideais de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto.  

Vale mencionar também que o Decreto dispõe, dentre outras considerações, sobre as possíveis 

obras (implantação e manutenção) acerca dos sistemas de água e esgoto, de modo a 

estabelecer que estas sejam efetuadas pelo SAAE ou por terceiros devidamente autorizados, 

quanto a isto é importante ter em vista a participação tempestiva das Secretarias Municipais 

relacionadas (Obras, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente) a fim de estabelecer 

integração intersetorial e obter ganho de sinergia durante estas ações de desenvolvimento dos 

sistemas públicos. 
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3.2.4 Decreto Municipal nº 0111/2013 – Regimento Interno do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAAE 

O Decreto nº 0111, de 16 de janeiro de 2013, trata da organização e dos objetivos gerais das 

unidades administrativas do SAAE, define a estrutura de autoridade, caracterizando suas 

relações de subordinação, descreve as atribuições específicas e comuns dos servidores 

investidos em cargos e funções de direção e chefia e fixa normas gerais de trabalho.  

Mais especificamente, o artigo 5º do Anexo I do Decreto dispõe sobre as finalidades do SAAE, 

das quais salientam-se estudos, projetos e implantações de obras de melhoria e/ou expansão 

do sistema público de água e esgoto, atividades de combate à poluição dos cursos de água do 

Município e programas de conscientização da população. 

3.2.5 Lei Municipal nº 2.308/1985 – Constituição de empresa pública – ITAURB 

A Lei nº 2.308, de 30 de maio 1985, dispõe sobre constituição de empresa pública celebrada 

entre o Município e o SAAE, bem como as competências da empresa, que abrangem, dentre 

outros, a elaboração de estudos e projetos relacionados ao desenvolvimento urbano de Itabira; 

execução de obras e serviços relacionados com o desenvolvimento urbano de Itabira (a critério 

do Prefeito Municipal), implantação de redes de água e esgoto, segundo projetos e 

programação do SAAE (por delegação deste); execução de serviços de transporte, limpeza 

pública, coleta e aproveitamento do lixo. 

3.2.6 Lei Municipal nº 3.227/1995 – Código Sanitário de Itabira 

A Lei nº 3.227, de 30 de outubro de 1995, institui o Código Sanitário de Itabira, dispondo que 

é dever do Município (através da Secretaria Municipal de Saúde) consolidar o direito de 

cidadania, configurando saúde como processo social que determina às pessoas e à coletividade 

condições de bem-estar físico e mental.  

Assim, de acordo com o Código, destaca-se em relação ao Saneamento a participação da 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica, que terá o papel de monitorar a qualidade da água 

distribuída (a partir de relatórios de controle a serem fornecidos pelo órgão credenciado para o 

abastecimento de água), notificar as entidades responsáveis quando forem detectadas 

anormalidades ou falhas no sistema de água que represente risco à saúde, orientar a população 

quanto às medidas a serem adotadas em situações de ausência de redes (água e/ou esgoto) em 

seus imóveis, etc. 

O Código também estabelece que a ligação seja de responsabilidade do proprietário do 

imóvel, cabendo ao órgão responsável pelas redes de água e esgoto sua execução e ao usuário 

a manutenção das instalações em bom estado de conservação e funcionamento; ainda 

determina que toda ligação clandestina de esgoto doméstico ou de outra procedência feita à 

galeria de águas pluviais deverá ser desconectada desta e ligada à rede pública coletora. 
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Além disso, institui-se pelo Código Sanitário que é de responsabilidade do poder público, a 

coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos em condições que não representem 

riscos à saúde individual ou coletiva. 

3.2.7 Lei Federal nº 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.  

Um dos princípios fundamentais desta Lei é que os serviços públicos de saneamento básico são 

compostos pelos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo dos resíduos sólidos, devendo estes serem realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; e também considera o princípio da disponibilidade, 

em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais 

adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

3.2.8 Decreto Federal nº 8.211/2014 – Diretrizes nacionais para o saneamento básico 

O Decreto Federal nº 8.211, de 21 de março de 2014, prorroga para 31 de dezembro de 

2015 o prazo para existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos 

serviços, mantendo isto como 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. 

3.2.9 Portaria nº 2.914/2011 – Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 

A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, e aplica-se à água destinada ao consumo humano proveniente de 

sistema e solução alternativa de abastecimento de água. 

Segundo esta Portaria, toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por 

meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de 

controle e vigilância da qualidade da água. E na esfera municipal, compete à Secretaria 

Municipal de Saúde, dentre outras atribuições, exercer a vigilância da qualidade da água em 

sua área de competência, em articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da 

água para consumo humano. 
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Em contrapartida, o responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento 

de água para consumo humano deverá, dentre outras obrigações, exercer o controle da 

qualidade da água, garantir a operação e manutenção das instalações destinadas ao 

abastecimento, promover a capacitação e atualização técnica de seus profissionais diretamente 

ligados ao fornecimento e controle de qualidade da água para consumo humano, realizar 

regularmente análise laboratoriais da água e enviar relatórios das análises para a autoridade de 

saúde pública do Estado, Distrito Federal e Município. 

No Município de Itabira foi possível verificar o funcionamento deste processo, no qual a 

Secretaria Municipal de Saúde verifica regularmente a qualidade da água distribuída pelo SAAE 

– Serviço Autônomo de Água e Esgoto; e o SAAE, por sua vez, possui estrutura de controle de 

qualidade da água instalada em suas estações de tratamento e realiza diariamente análises de 

qualidade da água. 

3.2.10 Lei Municipal nº 3.936/2005 – Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável de Itabira (PMDRS) 

O município de Itabira possui um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Este 

plano foi elaborado em outubro de 2007 pelo CMDRS – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Itabira, e altera a redação da Lei 3.517 de 1999 que institui a 

criação do mesmo Conselho. 

A metodologia empregada para a construção do PMDRS tem como ferramenta básica o 

diagnóstico participativo realizado em toda a área rural do município. 

De acordo com o diagnóstico participativo do PMDRS, com relação ao saneamento rural, os 

principais problemas levantados estão sintetizados no Quadro 3.2 a seguir: 

QUADRO 3.2 – QUADRO RESUMO DOS PROBLEMAS REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO 

APONTADOS NO PMDRS 

Item Localidades Frequência (%) 

Instalações ou melhorias de 

fossas sépticas 

Gatos, Duas Pontes, Maná, Salgado, Campo Gordura, Engenho, 

Bongue, RSJ Baixo, Angico, Machado, Ol. Castro, Bom Jardim, S. 

J. Macuco, S. J. Turvo, Santa Catarina, Candidópolis, Capoeirão, 

M. S. Antônio, Boa Vista. 

95 

Coleta de Lixo 

Gatos, Duas Pontes, Maná, Salgado, Campo Gordura, Engenho, 

RSJ Baixo, Angico, Machado, Ol. Castro, S.J. Macuco, S.J. Turvo, 

Santa Catarina, Candidópolis, Capoeirão, M. S. Antônio, Boa 

Vista. 

90 

Abastecimento de Água 

Gatos, Campo Gordura, Engenho, RSJ Baixo, Angico, Machado, 

Ol. Castro, Bom Jardim, S. J. Macuco, S. J. Turvo, Candidópolis, 

Capoeirão. 

60 

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itabira (PMDRS). 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 
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Além do levantamento dos problemas, foram estabelecidas as prioridades. No que se referem 

ao saneamento básico, as prioridades estabelecidas seguem descritas no Quadro 3.3 a seguir: 

QUADRO 3.3 – QUADRO RESUMO DOS PROBLEMAS REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO 

APONTADOS NO PMDRS 

Item Localidades Frequência (%) 

Saneamento Básico 

Campo Gordura, Gatos, Angico, Machado, Oliveira Castro, S. J. 

Macuco, Santa Catarina, Candidópolis, Capoeirão, M. S. 

Antônio, Duas Pontes. 

55 

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itabira (PMDRS). 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

3.3 POLÍTICA TARIFÁRIA 

Segundo o Código Tributário de Itabira, há no Município cobrança mensal de taxas de 

saneamento (fato gerador: a prestação ao contribuinte, aquele que tem a posse, propriedade 

ou domínio útil de imóvel, que lança águas com detritos nas redes captadoras públicas, do 

serviço de tratamento dos mesmos), de coleta de esgoto (fato gerador: a prestação ao 

contribuinte, aquele que tem a posse, propriedade ou domínio útil de imóvel, que lança águas 

com detritos nas redes captadoras públicas, do serviço de coleta dos mesmos). 

Em relação às tarifas aplicadas aos usuários, segue: 

 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

A Resolução ARSAE-MG 58/2014, de 13 de novembro de 2014, autorizou o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/Itabira a aplicar, aos serviços públicos prestados de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, as tarifas apresentadas no Quadro 3.4.   
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QUADRO 3.4 – TARIFAS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS 

Categorias Faixas 

Tarifas (desde 13/11/2014) 

Água Esgoto Unidade 

Residencial Tarifa Social 

disponibilidade 6,830 4,100 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,47 0,28 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 0,65 0,39 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 0,809 0,485 R$/m³ 

>15 a 20 m³ 1,467 0,880 R$/m³ 

> 20 a 30 m³ 2,435 1,461 R$/m³ 

> 30 m³ 3,812 2,287 R$/m³ 

Residencial Normal 

disponibilidade 11,38 6,83 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,79 0,47 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 0,82 0,49 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 0,899 0,539 R$/m³ 

>15 a 20 m³ 1,467 0,880 R$/m³ 

> 20 a 30 m³ 2,435 1,461 R$/m³ 

> 30 m³ 3,812 2,287 R$/m³ 

Comercial 

disponibilidade 13,66 8,20 R$/mês 

0 a 10 m³ 1,14 0,68 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 1,934 1,16 R$/m³ 

> 20 a 30 m³ 2,162 1,297 R$/m³ 

> 30 a 60 m³ 2,730 1,638 R$/m³ 

> 60 m³ 3,692 2,215 R$/m³ 

Industrial 

disponibilidade 17,07 10,24 R$/mês 

0 a 15 m³ 1,71 1,03 R$/m³ 

> 15 a 30 m³ 2,560 1,536 R$/m³ 

> 30 a 100 m³ 3,038 1,823 R$/m³ 

> 100 a 200 m³ 3,523 2,114 R$/m³ 

> 200 m³ 3,653 2,192 R$/m³ 

Pública 

disponibilidade 11,38 6,83 R$/mês 

0 a 10 m³ 1,03 0,62 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 1,366 0,850 R$/m³ 

> 20 a 50 m³ 2,275 1,365 R$/m³ 

> 50 a 100 m³ 3,200 1,920 R$/m³ 

> 100 m³ 3,359 2,015 R$/m³ 

Fonte: ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais , 2014. 

 

 Drenagem Pluvial e Resíduos Sólidos 

Os serviços relativos à drenagem de águas pluviais são prestados diretamente pelo Município, 

já os serviços relativos a resíduos sólidos (coleta e disposição final) são prestados pela ITAURB e 

não há cobrança de tarifas pela prestação destes serviços. 
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS E DO 

MUNICÍPIO  

4.1 INFORMAÇÕES E DESPESAS 

4.1.1 Abastecimento de Água e Esgoto 

Conforme mencionado anteriormente, os serviços de abastecimento e tratamento de água do 

município de Itabira são prestados pelo SAAE. 

No Quadro 4.1 é apresentada a evolução de despesas e receitas provenientes da prestação dos 

serviços de abastecimento de água, no período de 2011 a 2013. 

QUADRO 4.1 – INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2011 2012 2013 

Receita operacional direta de água  R$/ano 10.569.126,67  11.547.637,81  12.499.184,58 

Receita operacional direta de esgoto R$/ano 5.762.126,02 6.765.199,89 6.934.849,46 

Receita operacional indireta R$/ano 587.470,18 588.361,78 486.738,86 

Receita operacional total  R$/ano 16.918.722,87 18.901.199,48 19.920.772,90 

Despesa com pessoal próprio  R$/ano 9.098.922,66 9.290.597,16 11.062.058,26 

Despesa com produtos químicos  R$/ano 269.545,85 256.892,10 346.047,60 

Despesa com energia elétrica R$/ano 2.556.523,09 2.600.876,39 2.707.196,97 

Despesa com serviços de terceiros  R$/ano 3.026.020,84 3.587.099,61 87.440,00 

Despesas fiscais ou tributárias na DEX R$/ano 180.340,12 173.630,89 464.550,29 

Outras despesas de exploração R$/ano 1.752.793,76 1.179.616,42 2.126.477,43 

Despesas totais com os serviços (DTS)  R$/ano 16.884.146,32 17.088.712,57 16.793.770,55 

Investimento realizado em abastecimento de água pelo 

prestador de serviços  
R$/ano 100.416,00 321.326,91 442.816,84 

Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 117.940,00 68.832,17 232.343,87 

Outros investimentos realizados pelo prestador de 

serviços 
R$/ano 187.582,08 308.409,41 203.565,06 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 187.582,08 493.607,99 878.725,71 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 0,00 0,00 

Investimento com recursos não onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 218.356,00 204.960,50 0,00 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços  
R$/ano 405.938,08 698.568,49 878.725,77 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida exceto 

variações monetárias e cambiais  
R$/ano 63.156,32 53.574,33 32.487,50 

Fonte: SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto. SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 

2014. 
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4.1.1.1 Análise da Situação Econômico-Financeira Geral em Função das Receitas e Despesas 

Considerando de modo integrado os serviços de água e esgotos, podem-se notar superávits 

entre as receitas e as despesas, havendo sempre saldos positivos nos anos de 2012 e 2013. As 

despesas totais com os serviços tiveram aumento entre 2011 e 2012, no entanto comparando 

2012 com 2013, houve uma redução do valor das despesas. 

Os investimentos realizados com recursos do próprio SAAE podem ser considerados baixos, 

uma vez que o município, para o sistema de água, possui um grande problema em atender a 

demanda atual, uma vez que a demanda já é superior à capacidade de produção do sistema, e 

para o sistema de esgotamento sanitário apenas 43,9% do esgoto coletado é enviado para 

tratamento. 

O sistema requer uma cautela do ponto de vista econômico-financeiro, uma vez que não 

considera a depreciação ou a conservação dos ativos do SAAE. Caso continuem nesse ritmo, 

tendem a sucatear. A maioria dos investimentos foi feita com recursos externos. 

Ressalta-se que no ano de 2010 foi regulamentando pela ARSAE-MG que o valor da tarifa fosse 

diminuído, com isso os valores de investimento nos anos subsequentes foram inferiores aos 

valores praticados até o ano de 2009.  

Para melhor entendimento, apresenta-se na Figura 4.1 a evolução das receitas e despesas, bem 

como os investimentos totais realizados nos sistemas de água e esgotos durante o período de 

2008 a 2010. 

 

Figura 4.1 – Comparativo das Receitas, Despesas e Investimentos 
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As Figuras 4.2 a 4.4 representam as despesas do SAAE nos anos de 2011 a 2013 para os 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Fonte: SNIS, 2011 

Figura 4.2 – Despesas anuais diretas para o serviço de abastecimento de água - 2011 

 

 Fonte: SNIS, 2012 

Figura 4.3 – Despesas anuais diretas para o serviço de abastecimento de água – 2012 
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Fonte: SAAE, 2014 

Figura 4.4 – Despesas anuais diretas para o serviço de abastecimento de água – 2013 

 

Analisando as Figuras 4.2 a 4.4 pode-se notar que a maior despesa é referente aos custos fixos 

do SAAE sendo 53% no ano de 2011 e 54% no ano 2012, aumentando para 63% no ano de 

2013.  

Observa-se que nos anos de 2011 e 2012 os gastos referentes aos custos variáveis foram 

praticamente constantes (45% em 2011 e 46% em 2012), no entanto no ano de 2013 os custos 

variáveis diminuíram para 32%. Isso se deu pela redução no valor gasto com serviços 

terceirizados. 

4.1.1.2 Análise Geral em Função de Indicadores Econômico-Financeiros 

Para análise e avaliação da situação econômico-financeira da prestação dos serviços de água e 

esgoto foram adotados alguns indicadores constantes do Glossário de Informações de Água e 

Esgoto do Ministério das Cidades, considerados mais apropriados para essa avaliação em 

questão. Esses indicadores foram reproduzidos a seguir para facilidade de compreensão da 

avaliação em referência. 

 IN003 – Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado – R$/m³ 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (Á𝑔𝑢𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜) 
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 IN004 – Tarifa Média Praticada – R$/m³ 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 (Á𝑔𝑢𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (Á𝑔𝑢𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜)
 

 

 IN005 – Tarifa Média de Água – R$/m³ 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 −  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

 IN006 – Tarifa Média de Esgoto – R$/m³ 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

 

 IN012 – Indicador de Desempenho Financeiro – % 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎(Á𝑔𝑢𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 +  Á𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 
 

 

 IN026 – Despesa de Exploração por m³ Faturado – R$/m³ 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (Á𝑔𝑢𝑎 +  𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜)
 

 

O Quadro 4.2 apresenta os dados referentes aos indicadores do SNIS 2011 a 2013 do 

município de Itabira. 

QUADRO 4.2 – INDICADORES PARA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE 

ÁGUA E ESGOTOS 

Descrição Unidade 2011 2012 2013 

Despesa total dos serviços por m³ faturado (IN
003

) R$/m³ 1,39 1,51 1,62 

Tarifa média praticada (IN
004

) R$/m³ 1,35 1,62 1,87 

Tarifa média de água (IN
005

) R$/m³ 1,40 1,63 1,87 

Tarifa média de esgoto (IN
006

) R$/m³ 1,26 1,49 1,84 

Indicador de desempenho financeiro (IN
012

) % 96,7 107,20 115,72 

Despesa de exploração por m
3
 faturado (IN

026
) R$/m³ 1,39 1,51 1,61 

Fonte: SNIS, 2011/2012 e SAAE Itabira, 2014. 

 

Pelos dados apontados no Quadro 4.2, pode-se concluir que as despesas totais com os serviços 

(IN
003

), expressas em R$/m³ de volume total faturado, encontram-se abaixo das tarifas médias 

praticadas (IN
004

) a partir do ano 2012, significando que o sistema tarifário isoladamente 

poderia proporcionar uma situação de equilíbrio entre receitas e despesas nos serviços de água 

e esgoto durante o período de 2012 a 2013. 
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Os resultados apontados para o indicador de desempenho financeiro (IN
012

) demonstraram 

que, entre 2011 e 2013, houve algum acréscimo nesse indicador, uma vez que as incidências 

porcentuais dos somatórios das receitas diretas de água e esgoto aumentaram em relação às 

despesas totais. Isso se deve ao aumento do valor de receita total em proporção mais elevada 

que a despesa total, entre os anos de 2011 e 2013. As receitas aumentaram cerca de R$ 3,0 

milhões, enquanto as despesas diminuíram aproximadamente R$ 90 mil. 

No entanto, vale ressaltar que esse valor não necessariamente é referente ao lucro do SAAE 

uma vez que o balanço não leva em consideração algumas despesas que não foram inclusas no 

balanço anual e foram repassadas para o próximo ano. 

Quanto às despesas de exploração-DEX (IN
026

), pode-se verificar que nos anos de 2012 e 2013 

elas se situam em patamares abaixo da tarifa média praticada, indicando elevado desempenho 

dos sistemas. Deve-se realçar que essas despesas, que se referem unicamente às despesas com 

energia elétrica, produtos químicos, pessoal, etc., diferenciam-se das despesas totais, que já 

incluem, além das despesas de exploração, outras despesas incidentes na administração dos 

serviços. 

Para melhor entendimento, apresenta-se, na Figura 4.5, a evolução das tarifas médias, das 

despesas totais e das despesas de exploração realizadas nos sistemas de água e esgotos durante 

o período de 2011 a 2013. 

 

Figura 4.5 – Comparativo entre a tarifa média praticada, as despesas totais e a despesa de exploração 
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4.1.1.3 Comparação da Situação Financeira com Outros Municípios de Mesmo Porte 

Neste item é feita uma análise comparativa dos principais indicadores de Itabira com os de 

outras cidades com características populacionais similares. Nesta análise foram utilizados os 

indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – com ano base de 

2012. Destaca-se que os indicadores de Itabira foram utilizados os valores calculados através 

dos dados enviados pelo SAAE, referentes ao preenchimento dos formulários do SNIS de 2013. 

Para a escolha dos municípios a serem comparados, procurou-se, primeiramente, pinçar 

aqueles com porte semelhante e com serviços prestados por uma Autarquia em Minas Gerais e, 

em um segundo momento, abrir o leque de comparação com municípios com porte 

semelhante e com serviços prestados pela COPASA. 

O Quadro 4.3 apresenta os municípios escolhidos e os respectivos prestadores dos serviços de 

abastecimento de água. 

QUADRO 4.3 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE 

Município População Urbana (hab) Prestador 

Araguari 103.687 SAE 

Passos 102.143 SAAE 

Conselheiro Lafaiete 100.026 COPASA 

Coronel Fabriciano 94.467 COPASA 

 

 

Os Quadros 4.4 e 4.5 apresentam a comparação de Itabira com os municípios escolhidos, 

divididos em Autarquia e COPASA. 

QUADRO 4.4 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – AUTARQUIA 

Código Indicador Unidade Itabira Araguari Passos 

IN003 Despesa total dos serviços por m³ faturado R$/m³ 1,62 0,40 0,94 

IN004 Tarifa média praticada R$/m³ 1,87 0,39 1,01 

IN005 Tarifa média de água R$/m³ 1,87 0,39 1,55 

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³ 1,84 0,39 0,47 

IN012 Indicador de desempenho financeiro  % 115,72 98,10 107,60 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado R$/m³ 1,61 0,39 0,82 

 

QUADRO 4.5 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – COPASA 

Código Indicador Unidade Itabira 
Conselheiro 

Lafaiete 

Coronel 

Fabriciano 

IN003 Despesa total dos serviços por m³ faturado R$/m³ 1,62 2,45 2,76 

IN004 Tarifa média praticada R$/m³ 1,87 2,35 2,70 

IN005 Tarifa média de água R$/m³ 1,87 2,84 2,92 

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³ 1,84 1,79 2,43 

IN012 Indicador de desempenho financeiro  % 115,72 95,57 97,86 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado R$/m³ 1,61 1,66 1,84 
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Analisando os valores acima explícitos é possível verificar que Itabira possui todos indicadores 

com valores superiores aos dois municípios atendidos por autarquia. No entanto ao comparar 

com os dois municípios atendidos pela COPASA pode-se notar que todos os valores, com 

exceção da tarifa média de esgoto em comparação com Conselheiro Lafaiete, são inferiores. 

Todavia é importante destacar que o índice de indicador de desempenho financeiro é superior 

a todos os valores explícitos, o que indica que a situação economia-financeira do sistema é 

relativamente superior aos demais. 

Vale mencionar que, para um parecer mais conclusivo, seria necessário um estudo 

aprofundado dos sistemas dos municípios em comparação, uma vez que cada um apresenta 

particularidades específicas como tecnologia e modo de operação diferente, aspectos físicos 

territoriais, etc.  

 Resíduos Sólidos 

No Quadro 4.6 é apresentada a evolução de despesas e receitas provenientes da prestação dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos, no período de 2009 a 2011. 

QUADRO 4.6 – INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 2012 

Custo unitário médio do serviço de coleta 

(RDO + RPU) 
R$/tonelada 130,65 S/I 133,97 S/I 

Receita orçada com serviços de manejo de 

RSU 
R$/ano 647.874,00  677.028,00  S/I S/I 

Receita arrecadada com serviços de manejo 

de RSU 
R$/ano 711.580,93  803.578,52  S/I S/I 

Despesa total com o serviço de coleta de 

RDO e RPU 
R$/ano 3.386.515,00  4.207.915,25  2.101.919,70  S/I 

Despesa total com a coleta de RSS R$/ano 116.419,00  162.507,98  116.773,30  S/I 

Despesa total com o serviço de varrição  R$/ano 2.615.481,00  3.099.960,22  3.970.292,80  S/I 

Despesa total com todos os agentes 

executores dos demais serviços quando não 

especificados em campos próprios  

R$/ano 1.801.810,00  1.051.656,80  5.488.345,90  S/I 

Despesa total com serviços de manejo de 

RSU 
R$/ano 7.920.225,00  8.522.040,25  11.677.331,70  S/I 

RSU: Resíduos sólidos urbanos; RDO: Resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: Resíduos sólidos 

públicos; RCC: Resíduos de construção e demolição; RSS: Resíduos sólidos dos serviços de saúde 

S/I: Sem informação 

Obs.: Não há informações disponíveis para o Município referentes ao ano de 2009. 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2013. 

 

4.2 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. 
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Especificamente para o município de Itabira, os investimentos previstos no PAC 2 para a área 

de Saneamento estão apresentados no Quadro 4.7.  

QUADRO 4.7 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO PREVISTOS NO PAC 2 – ITABIRA 

Município 

beneficiado 

Órgão 

responsável 
Executor Empreendimento 

Investimento total 

(R$ milhares) 
Estágio 

Itabira 
Ministério das 

Cidades 
Município Ampliação do SES na Sede Municipal 12.500,00* Cancelado 

Itabira 
Ministério das 

Cidades 
Município 

Desenvolvimento institucional na sede 

municipal - substituição de rede 

coletora e interceptores 

6.250,00* Cancelado 

Itabira 
Ministério das 

Cidades 
Município 

Execução da 2ª fase da ETE Laboreaux 

e implantação da ETE Pedreira 
20.333,00** Em Licitação 

Itabira 
Ministério das 

Cidades 
Município 

Ampliação e Adequação do Sistema de 

Abastecimento de Água 
21.179,79** Em Licitação 

SES: Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários 

Data de referência: 31 de Agosto de 2013. 

* Inclui investimento 2007 a 2010. 

** dados do dia 12 de Novembro de 2014 

Fonte: PAC 2: Programa de Aceleração do Crescimento <www.pac.gov.br>. Acesso em 12/11/2014. 

  

http://www.pac.gov.br/
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5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS  

5.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

5.1.1 Características Gerais 

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Itabira é operado pelo SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, autarquia municipal criada pela lei nº 151, de 20 de maio de 

1.955. A Figura 5.1 apresenta a estrutura administrativa do SAAE, conforme Lei 4.082 de 28 de 

junho de 2.007.  

 

Figura 5.1 – Estrutura Administrativa SAAE Itabira 

 

Entretanto, Leis Complementares alteraram esta estrutura no SAAE e atualmente precisa ser 

revista para atender a necessidade operacional, visando principalmente adequações técnicas.  

Destaca-se que em relação à produção e tratamento, é necessário que tenham técnicos para 

assumirem estas responsabilidades, em função da importância desses sistemas para saúde 

pública. 

Atualmente o SAAE conta com 263 funcionários em seu quadro funcional, divididos entre 

todos os setores. Os setores que apresentam o maior número de funcionários são o Setor de 

Produção e Tratamento e o Setor de Operação, com cerca de 210 funcionários. Os Setores 

Administrativos e Financeiro/Comercial, contam com 53 funcionários.  
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QUADRO 5.1 - DIVISÃO DO QUADRO FUNCIONAL POR SETOR 

Setor Lotação 

Produção/Tratamento 

Engenharia, ETA Pureza, ETA Gatos, ETA Areão, ETA Ipoema, ETA 

Pará, ETA Senhora do Carmo, ETA Três Fontes, ETA Campestre, 

Laboratório Pará, Automação, ETE Laboreaux e Ipoema (ETEs e 

laboratório) 

Operação 

Engenharia, Ferramentaria, Hidrometria, Manutenção de Redes 

(esgoto e água), oficinas, setor de segurança do trabalho, transporte 

Pará, Unidade de Apoio a um Milhão e Projeto Mãe D'água 

Administrativo 

Recursos Humanos Ambulatório, Almoxarifado, Escritório Pará, Atendimento ao 

Público, Setor de Pessoal, CPD SAAE e Setor de Patrimônio Material e Patrimônio 

Financeiro/Comercial 

Orçamento e Financeiro Diretoria, Contabilidade, Tesouraria, Setor de Faturamento e 

Compras Comercial 

Fonte: SAAE, 2014 

 

 

O quadro funcional é remunerado com valores abaixo do que o encontrado no mercado, 

havendo um alto índice de evasão de funcionários, que compromete o desempenho de 

algumas áreas uma vez que a reposição do quadro é feita por concurso público. Ressalta-se 

também que os três atuais engenheiros irão se aposentar em curto prazo (2020). 

Os dados gerais do sistema de abastecimento de água do município atendidos pelo SAAE, 

englobando a Sede Municipal, os Distritos Ipoema e Senhora do Carmo e as Bolsões Urbanos, 

Barro Branco, Boa Esperança e Chapada, conforme dados coletados no SAAE em outubro de 

2013 e outubro/novembro de 2014, encontram-se apresentadas a seguir
3

: 

 Índice de Atendimento Urbano de Água................................................99,5% (SAAE, 2014); 

 Índice de Hidrometração
4

 ....................................................................... 100% (SAAE, 2014); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ..........................................363 km (SAAE, 2014); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ............................................... 31.230 (SNIS, 2013); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ............................................ 35.112 (SNIS, 2013); 

 Volume Anual Produzido Total ................................................. 11.094.595 m³ (SNIS, 2013); 

 Volume Anual de Serviço .......................................................... 190.040,00 m³ (SNIS, 2013); 

 Volume Anual Micromedido Total .............................................. 6.689.000 m³ (SNIS, 2013); 

 Índice de Perdas Totais ......................................................................... 38,7 % (SNIS, 2013); 

 Índice de Perdas por Ligação ................................................... 369,82 L/lig.dia (SNIS, 2013); 

 

                                              

3
 Os valores citados são referentes aos valores constantes nos formulários encaminhados pelo SAAE à Engecorps e que são de referencia ao 

SNIS de 2013. 

4 
O índice de hidrometração é de 100% nas áreas de operação do SAEE, sendo elas: a Sede (incluídos os bolsões urbanos de Barro Branco, 

Chapada e Boa Esperança), e os distritos Ipoema e Senhora do Carmo. 
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Além da sede de Itabira, a localidade Candidópolis possui sistema próprio de abastecimento, 

independente do sistema principal. A captação é realizada através de 1 poço profundo. Nessa 

localidade não há hidrometração, portanto não existe cobrança pelo recurso. 

A sede é abastecida por três mananciais superficiais: córrego Candidópolis, enquadrado como 

Classe 1, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 09, de 19 de abril de 1994, córrego 

Pai João (sem enquadramento) e regime intermitente da captação do córrego Água Santa, 

enquadrado como Classe 2, (atualmente substituído por poços da Vale S.A. – Minas do Meio); 

a sede conta também com captação de água subterrânea, feita através de duas baterias de 

poços profundos.  

Os distritos Ipoema e Senhora do Carmo, localizados na sub-bacia do Rio Santo Antônio, são 

abastecidos pelos mananciais superficiais: ribeirão Aliança e ribeirão do Onça, 

respectivamente. Como afluentes do Rio Santo Antônio ainda não possuem enquadramento 

definido legalmente, não foi possível realizar o enquadramento dos mananciais de captação. 

Além das unidades de captação, o sistema de abastecimento do município, como um todo, 

conta com três Estações de Tratamento de Água completas (Sede), duas Estações de 

Tratamento de Água simplificadas (Sede) e uma Estação de Tratamento de Água em cada um 

dos dois distritos, 13 Estações Elevatórias de Água e cerca de 50 (cinquenta) reservatórios 

responsáveis por armazenar a água tratada para posterior distribuição. 

O SAAE possui um Sistema de Monitoramento e Controle de suas unidades operacionais 

através da comunicação de dados por rádio modem, com registro de medição de nível, vazão 

e abertura de válvulas em todas as unidades do município. É um projeto inovador, que integra 

toda informação recebida dos medidores e alimenta o sistema de automação inteligente em 

tempo real através do CCO – Centro de Controle e Operação. O CCO somente recebe os 

dados dos sistemas de abastecimento da área urbana do Distrito Sede de Itabira, não incluindo 

a região rural. 

Com a implantação dos pontos de macromedição de vazão, produção e reservação com 

transmissão de dados via rádio-modem, devidamente integrado ao CCO instalado no 

complexo da ETA Pará, o sistema de monitoramento, controle e tomada de decisão tem 

capacidade de ser ampliado e aperfeiçoado, permitindo melhor gerenciamento do sistema de 

abastecimento de água. 

Os pontos de macromedição de vazão, de produção e dos reservatórios foram concebidos de 

modo a estarem aptos a integrar automaticamente as informações do CCO, possibilitando o 

monitoramento dos parâmetros à distância, além de melhorar a simulação das demandas de 

água e com isso otimizar os sistemas de bombeamento, otimizar os estudos de controle de 

perdas, verificar as possíveis intervenções operacionais e avaliar os impactos destas 

intervenções na rede de abastecimento como um todo, reduzir desperdícios decorrentes de 

vazamentos na mesma, elevando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pelo SAAE à 

população. 
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Ressalta-se que esse sistema, em função dos equipamentos e software utilizados, requer certo 

custo operacional e humano, visando sua manutenção e operação. Dessa forma, deve-se 

considerar esse custo no sistema de Itabira, evitando sua depreciação no futuro. 

A Ilustração 5.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente no município. 
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Ilustração 5.1 - Localização das Principais Unidades do Sistema de Abastecimento de Água 
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5.1.2 Sistema da Sede 

Características Gerais 

Atualmente a sede de Itabira é atendida por três sistemas de abastecimento de água não 

isolados, a saber: Pureza/Areão, Gatos e Três Fontes/Pará. As características gerais do sistema 

de abastecimento de água da Sede Municipal encontram-se apresentadas a seguir
5

: 

 Vazão Total Produzida nos Sistemas ................................................. 339,9 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Total de Lavagem dos Filtros .......................... 493.700 L/dia ou 5,7 L/s (SAAE, 2014); 

 Índice de Perdas no Tratamento .............................................................. 1,6% (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção (mananciais superficiais) ......................... 257,1 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção (mananciais subterrâneos) ......................... 82,8 L/s (SAAE, 2014); 

 Capacidade Nominal da ETA Pureza ................................................... 160 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção  ......................................................... 163,2 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Lavagem dos Filtros  ................. 224.640 L/dia ou 2,6 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Distribuição ...................................................... 160,6 L/s (SAAE, 2014); 

 Capacidade Nominal da ETA Três Fontes............................................. 120 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média Total de Produção ETA Três Fontes ............................... 44,5 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 01 .............................................. 20,9 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 02 ..................................................... 7,0 (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 03 .............................................. 10,4 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 04 ................................................ 2,5 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 05 ............................................... 3,8 L/s (S AAE, 2014); 

 Capacidade Nominal da ETA Gatos ..................................................... 110 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção ............................................................ 75,1 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Lavagem dos Filtros  ................. 216.000 L/dia ou 2,5 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Distribuição ........................................................ 72,6 L/s (SAAE, 2014); 

 Capacidade Nominal da ETA Pará ......................................................... 35 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção ............................................................ 18,8 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Lavagem dos Filtros  ................... 51.840 L/dia ou 0,6 L/s (SAAE, 2014); 

                                              

5
 Ressalta-se que os valores descritos correspondem aos valores obtidos no ano de 2014, entre os meses de janeiro e outubro. 
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 Vazão Média de Distribuição ........................................................ 18,2 L/s (SAAE, 2014); 

 Capacidade Nominal da ETA Areão .................................................. 49,84 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média Total de Produção ETA Areão ........................................ 38,4 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 01 .............................................. 23,7 L/s (SAAE, 2014); 

 Vazão Média de Produção Poço 02 ............................................................. Fora de Uso; 

 Vazão Média de Produção Poço 03 .............................................. 14,7 L/s (SAAE, 2014); 

 Volume Total de Reservação ..........................................................  14.261 m³ (SAAE, 2014); 

 Volume Total de Reservação Sistema Pureza/Areão ...................  9.538 m³ (SAAE, 2014); 

 Volume Total de Reservação Sistema Gatos ...............................  2.773 m³ (SAAE, 2014); 

 Volume Total de Reservação Sistema Três Fontes/Pará ............... 1.950 m³ (SAAE, 2014); 

Os valores de vazão média de produção de todos os sistemas produtores foram calculados com 

base em um funcionamento de 24h/dia para efeito de universalização. No entanto, ressalta que 

cada sistema produtor possui seu tempo de funcionamento e esse valor será detalhado na 

descrição de cada sistema. 

5.1.3 Sistema Pureza 

O Sistema de Abastecimento de Água Pureza/Areão é composto por dois subsistemas 

interligados (Pureza e Areão). Os subsistemas serão descritos de forma independente um ao 

outro e posteriormente será realizada a descrição do sistema interligado. 

Subsistema Pureza 

Atualmente, o subsistema Pureza constitui-se no principal sistema produtor do abastecimento 

de água de Itabira. Este sistema foi implantado em 1973 pela fundação SESP, com capacidade 

nominal de 125 L/s, e posteriormente ampliado para 160 L/s. Sua participação em julho de 

2005 na produção da cidade, tendo como base sua capacidade nominal de 160 L/s, era de 

46%, situando-se em torno de 40% da produção após a integração do sistema Areão ao 

abastecimento da cidade. Contudo, o subsistema Pureza tem operado com sobrecarga, 

potabilizando vazões em condições extremas de até 200 L/s, elevando sua participação na 

produção global da cidade para 52% (46% considerando-se a integração do sistema Areão). 

Em 2005, o SAAE implantou diversas melhorias no subsistema Pureza em decorrência da LOC 

– VALE do ano 2000 visando sua adequação e ampliação para a vazão média de 182 L/s. 

Atualmente o subsistema Pureza conta com uma adutora provisória que capta água no Ribeirão 

do Peixe. 
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Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O Subsistema de Abastecimento de Água da sede municipal Pureza tem como fonte produtora 

o córrego Candidópolis, pertencente à bacia do rio do Peixe, sub-bacia integrante da bacia do 

rio Piracicaba, que por sua vez é uma sub-bacia do rio Doce.  

A captação é efetuada através de uma barragem de nível, e desce por gravidade até uma 

Estação de Tratamento de Água. O SAAE possui outorga de captação emitida em 1996, com 

validade de 20 anos, para uma vazão de 80 L/s. As Fotos 5.1 a 5.3 ilustram a captação 

realizada no córrego Candidópolis. 

  

Foto 5.1 – Barragem de Nível – Captação córrego 

Candidópolis 

Foto 5.2 – Barragem de Nível – Captação córrego 

Candidópolis 

 

 

Foto 5.3 – Vista do Vertedouro – Captação córrego 

Candidópolis 
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O ponto de captação possui coordenadas geográficas na latitude 19°39’52,76’’S e longitude 

43°12’4,02’’O, sendo a vazão média de captação no ano de 2014 de 163,2 L/s
6

. O valor de 

captação presente na outorga é de 80,0 L/s. De acordo com o SAAE a vazão de captação 

sempre foi maior do que o valor outorgado. 

Segundo informações do SAAE, o córrego Candidópolis não chega a secar a montante da 

captação, mas a vazão nos meses secos é insuficiente para abastecer a cidade e garantir a 

manutenção da vazão ambiental à jusante da captação.  

Atualmente está em operação uma captação provisória (emergencial), a qual é utilizada nos 

períodos de estiagem prolongada desde 1999, para atender a demanda atual e suprir o déficit 

de produção do sistema Pureza. Essa captação é realizada através de barramento no ribeirão 

do Peixe, localizado nas coordenadas geográficas 19°40'18.01"S e longitude 43°13'35.94"O, 

fornecendo uma vazão média ao sistema de 60,0 L/s. A água captada é encaminhada até a ETA 

Pureza através de uma EEAB. 

O ponto do ribeirão do Peixe onde é realizado a captação é enquadrado pela COPAM como 

Classe 1. Ressalta-se que será instalada uma ETA compacta no ribeirão do Peixe para efetuar o 

tratamento da água captada no mesmo. A água será aduzida diretamente para os reservatórios 

do bairro Fênix. A Foto 5.4 mostra o ponto onde é realizada a captação. 

 

Foto 5.4 – Vista do Vertedouro – Captação ribeirão do 

Peixe 

Adução de Água Bruta 

A adutora de água bruta (AAB) do sistema principal é responsável pela adução por gravidade à 

ETA Pureza; é constituída por uma rede dupla em paralelo que possui 90 metros de extensão e 

é constituída de cimento amianto com diâmetro de 400 mm. Já a adutora da captação de 

emergência é constituída de F
o

F
o 

(ferro fundido) com diâmetro de 300 mm e extensão de 1600 

metros. A água captada é aduzida por gravidade até o poço de sucção da EEAB que recalca até 

a cabeceira do Córrego Candidópolis. As características dessa EEAB encontram-se a seguir.  

                                              

6
 Essa vazão em questão já está com a vazão média fornecida pela captação do ribeirão do Peixe de 70,0 L/s 
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Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAB 1+0R 70 150 - Antiga 

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta 

AMT – Altura Manométrica Total 

 

Tratamento da Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rodovia MG 129, nº 17 – sentido à Santa Maria de Itabira, próxima à captação, 

nas coordenadas geográficas na latitude 19°39’51,14’’S e longitude 43°12’2,34’’O, a ETA 

Pureza é do tipo convencional, com capacidade nominal de 160 L/s e dotada de laboratório de 

controle de qualidade da água. A ETA Pureza opera desde 1974 e atualmente é responsável 

pelo abastecimento de cerca de 50% da população. 

Ao chegar à ETA, a água bruta passa pela Calha Parshall 9”, para medição da vazão e mistura 

do sulfato de alumínio e ao passar por essa calha, ocorre a retenção de resíduos pela grade. 

Simultaneamente, recebe cal hidratada para correção do pH e então, passa pelas câmaras de 

floculação, decantadores e filtros. 

A ETA Pureza possui 14 tanques de floculação instalados, onde a água passa alternadamente, 2 

decantadores convencionais de fluxo horizontal, e 4 tanques filtradores de fluxo ascendente.  

Após passar por esse sistema, a água já tratada recebe a desinfecção e fluoretação, e segue para 

os Centros de Reservação. Para realização de análises, a estação é dotada de laboratório. 

O tempo e vazão média de operação no ano de 2014 (janeiro a outubro) foram de 

24 horas/dia e 163,2 L/s, respectivamente. As Fotos 5.5 a 5.10 ilustram as unidades da ETA. 

  

Foto 5.5 – ETA Pureza – Calha Parshall Foto 5.6 – ETA Pureza – Vista Geral dos Tanques de 

Tratamento 
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Foto 5.7 – ETA Pureza – Filtros Foto 5.8 – ETA Pureza – Armazenamento de Cloro 

em Gás 

  

Foto 5.9 – ETA Pureza – Laboratório Foto 5.10 – ETA Pureza – Produtos Químicos 

 

A ETA Pureza não possui sistemas de tratamento do lodo dos decantadores e floculadores, nem 

sistema de recirculação das águas de lavagem dos filtros, de modo que tais resíduos são 

lançados no córrego Candidópolis, porém a Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR já se 

encontra em fase de licitação da obra. Não há informações sobre os volumes descartados. 

Reservação 

O sistema de reservação do Subsistema Pureza possui 12 reservatórios que são abastecidos 

exclusivamente pela ETA Pureza (RS-04, RS-21, RS-22, RS-23, RS-24, RS-27, RS-31, RS-34,  

RS-35, RS-44, RS-45 e RS-53), em sua totalidade é capaz de armazenar o volume de 1.978 m³. 

O Quadro 5.2 mostra os reservatórios do subsistema com suas principais características.  
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QUADRO 5.2 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA PUREZA/AREÃO 

Denominação Endereço Tipo Material 
Volume de 

reservação 
Forma 

Dimensões Coordenadas Geográficas 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) Diâmetro (m) Longitude Latitude 

RS-04 R. W30 (R.Advogados) Apoiado Concreto 200 Circular 5,5 

  

9,67 19°38'47.48"S 43°12'45.37"O 

RS-21 R. Cromita Apoiado Concreto 200 Circular 4,85 

  

9,65 19°40'45.34"S 43°13'9.92"O 

RS-22 Área de Equipamentos (Ribeira) Apoiado Aço 58 Cilíndrica 7,6 

  

3,18 19°39'40.04"S 43°12'42.67"O 

RS-23 R.I (R.Sebastião D.Alvarenga) Elevado Concreto 50 Quadrada 3,1 5,1 5,1 

 

19°39'21.95"S 43°13'1.52"O 

RS-24 R.W 56 Apoiado Concreto 200 Quadrada 2,95 9,3 9,3 

 

19°39'2.00"S 43°12'16.23"O 

RS-27 R. BW 12 Apoiado Concreto 200 Quadrada 2,91 9,3 9,3 

 

19°39'33.05"S 43°12'35.14"O 

RS-31 R.Cromita Apoiado Concreto 500 Quadrada 3,55 13,3 13,3 

 

19°40'45.34"S 43°13'9.92"O 

RS-34 Acesso ao Parque de Exposição Elevado Concreto 20 Quadrada 3 2,38 2,75 

 

19°39'58.47"S 43°12'30.71"O 

RS-35 Área do Sr. Zito Matoso (V.Verde) Apoiado Concreto 200 Circular 3,65 

  

8,95 19°40'3.53"S 43°12'39.09"O 

RS-44 Jardim dos Ipês Apoiado Aço 250 Circular 4,45 

  

9,65 19°39'15.85"S 43°12'57.71"O 

RS-45 Jardim dos Ipês Apoiado Aço 25 Circular 4,5 

  

4 19°39'15.85"S 43°12'57.71"O 

RS-53 Rua Cromita Apoiado Concreto 75 Circular 3,35 

  

6,4 19°40'45.75"S 43°13'10.30"O 

Fonte: SAAE Itabira. 
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Elevação e Adução de Água Tratada  

Existem seis estações elevatórias de água tratada no sistema de abastecimento de água Pureza 

da sede em funcionamento, a estação elevatória Jardins das Oliveiras encontra-se desativada, 

os dados referentes a essa EEAT não foram disponibilizados. O Quadro 5.3 mostra os dados 

referentes às elevatórias do sistema Pureza. 

QUADRO 5.3 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIAS NOMINAIS/VAZÕES 

NOMINAIS 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT 2+2R 165 250 155/160 Boa 

EEAT - Fénix  1+1R 23,8 25 50 Boa 

EEAT - CDI 1+1R 14,6 50 S/I Boa 

EEAT - Humberto Campos 1+1R 5,5 15 110 Muito boa 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 

AMT – Altura Manométrica Total 

Fonte: SAAE Itabira, Novembro/2014. 

 

 

As principais adutoras de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.4, juntamente com os 

principais dados técnicos. 

QUADRO 5.4 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material 

Recalque 

ou 

Gravidade 

AAT ETA Pureza RS 01 300 3.675,97/3.674,92 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 21, 31, 53 200 2.876,94 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 34, 35 75 1.071,31 Galvanizado Recalque 

AAT ETA Pureza RS 27 75 87,64 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 22 75 333,61 PVC Recalque 

AAT ETA Pureza RS 23 75 402,75 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 44, 45 150 164,13 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 4 150 795,14 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 4 100 803,92 F°F° Recalque 

AAT ETA Pureza RS 4 100 27,34 Galvanizado Recalque 

AAT RS 4 RS 24 150 1.027,56 DeF°F° Gravidade 

AAT – Adutora de Água Tratada 

Fonte: SAAE Itabira, Outubro/2014. 

 

 

De uma maneira geral as adutoras se encontram em bom estado de conservação. No entanto, 

ressalta-se que muitas áreas das redes de adutoras foram ocupadas de maneira irregular, 

dificultando manutenções futuras.  

A Foto 5.11 ilustra algumas adutoras saindo da ETA. 
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Foto 5.11 – AATs (unidade de saída: ETA) 

5.1.3.1 Subsistema Areão 

O sistema Areão teve seu projeto elaborado pela Vale S.A. em 2001, baseado na explotação de 

manancial subterrâneo por meio de dois poços profundos (P1 e P2). Os poços possuem 

outorga para operação de explotação com tempo de funcionamento de 12h/dia e vazão de 

29,1 L/s e 11,3 L/s, respectivamente. No ano de 2014 o P1, atingiu uma vazão média de 

32,5 L/s, operando por 17,5 horas diárias e o P2 que atingiu uma vazão média de 9,4 L/s, 

operando diariamente por 12 horas. Ressalta-se que atualmente o P2 encontra-se desativado. 

Em 2003, a Vale S.A., através da O&M Engenharia Ltda., elaborou projeto de adequação do 

sistema para operação considerando a incorporação de mais um poço, P3, com vazão de 

outorga de 27,5 L/s e tempo de funcionamento de 16h/dia. No ano de 2014 o P3 atingiu a 

vazão de média de produção de 20,7 L/s funcionando diariamente por 17 horas. 

Os dois poços em conjunto, P1 e P3, totalizam uma vazão de produção média de 38,4 L/s. 

Novamente ressalta que para efeito de calculo esse valor foi assumido para um dia de 

produção (24 h), visto que os tempos de funcionamento são diferentes para cada poço. 

Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O sistema de abastecimento de água Areão atualmente conta como fonte de produção dois 

poços profundos (P1 e P3), que captam água do aquífero Piracicaba. A vazão explotável para a 

região de Itabira, segundo estudos do Atlas Brasil 2010, é de 271,54 L/s. 
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Com relação a esse aquífero, segundo informações do SAAE, as rochas mais superficiais estão 

decompostas e friáveis e apresentam porosidade primária ou granular. Já as rochas com maior 

profundidade apresentam-se preservadas e a porosidade existente é secundária, ou seja, é 

procedente de fraturas. Esse aquífero reúne melhores condições de circulação de água 

subterrânea quando associado a estruturas rúpteis (falhas ou fraturas), tal como ocorre na 

região do município de Itabira. 

O aquitardo xisto ocorre na parte central da estrutura como um pacote de rochas de natureza 

xistosa ou pelítica que acompanha o contato do flanco sul com o embasamento. O Grupo 

Piracicaba é composto destas rochas, que podem se comportar localmente como um 

aquiclude. A área de recarga do aquífero Piracicaba encontra-se nas partes topograficamente 

mais altas, sendo a área de descarga natural em surgências localizadas na face sul da estrutura. 

As águas possuem características como salinidade média, mais mineralizadas, geralmente 

bicarbonatadas calco-magnesianas. 

Na ocasião da visita, em outubro de 2013, o poço P3 estava desativado, pois a bomba estava 

queimada. Nos Quadros 5.5 e 5.6 estão apresentados os principais dados destes poços e as 

coordenadas, respectivamente. 

QUADRO 5.5 – INFORMAÇÕES DOS POÇOS DO SISTEMA AREÃO 

Denominação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação 

(Bomba) L/s 

Diâmetro 

do Poço 

(Pol.) 

Profundidade 

(m) 

Tempo 

Operação 

(h/dia) 

Vazão Média 

de Operação 

do Poço (L/s) 

Vazão 

Média de 

Produção 

do Poço 

em 24h 

(L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

Outorga 

P1 26,6 10’’ 286 17,5 32,5 23,7 PP Sim 

P2* 6,8 10’’ 344 N/A 0 0 PP Sim 

P3 15,9 10’’ 443 17 20,8 14,7 PP Sim 

Fonte: SAAE-Itabira 

*Atualmente o P2 encontra-se desativado, pelo motivo de estar produzindo areia em excesso; N/A – Não Aplicável. 

 

QUADRO 5.6 – DADOS DAS OUTORGAS DOS POÇOS DO SISTEMA AREÃO 

Poço 

Localização – Coordenadas Geográficas 

Vazão Outorgada (L/s) Modo de Uso 

Latitude Longitude 

P1 19°38’20” S 43°14’24”O 29,17 12 horas/dia 

P2 19°38’14” S 43°14’31” O 11,33 12 horas/dia 

P3 19°38’03” S 43°14’21”O 27,47 - 

Fonte: Outorgas de direito de uso das águas públicas estaduais emitidas pelo IGAM. 

 

Ressalta-se que os poços P1 e P2 possuem outorgas emitidas em 2012 pelo IGAM, as quais 

vigorarão por um prazo de 35 anos, e o P3 possui outorga emitida em 2009, com validade de 

20 anos. A Foto 5.12 ilustra o poço P1, localizado na área da ETA Areão. 
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Foto 5.12 – P1 – Sistema Areão 

Ressalta-se que são feitas análises da qualidade da água bruta captada, visando o atendimento 

à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

Adução de Água Bruta 

As adutoras que recalcam a água captada nos poços até à ETA Areão possuem as seguintes 

características apresentadas no Quadro 5.7. 

QUADRO 5.7 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material 

Recalque 

ou 

Gravidade 

AAB P1-Areão ETA Areão 200 34,33 F°F° Recalque 

AAB* P2-Areão ETA Areão 150 302,51 F°F° Recalque 

AAB P3-Areão ETA Areão 150 723,00 F°F° Recalque 

* Adutora inativa por conta da desativação do poço P2 

AAB – Adutora de Água Bruta 

Fonte: SAAE Itabira 

 

Tratamento da Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rua Córrego Seco, nº 300 – Bairro Vila Técnica do Areão, a ETA Areão iniciou 

operação em 2005 e tem capacidade nominal de 49,84 L/s. O tratamento utilizado na ETA 

Areão é do tipo simplificado, ou seja, a realização do tratamento de água por meio de 

cloração, fluoretação e correção de pH. 
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O tempo e vazão média de operação são de 17 horas/dia e 61 L/s, respectivamente. As fotos 

5.13 a 5.15 ilustram as unidades da ETA. 

  

Foto 5.13 – ETA Areão Foto 5.14 – ETA Areão – Chegada da água dos poços 

no tanque de contato. 

 

Foto 5.15 – ETA Areão – Cloro em gás 

Elevação e Adução de Água Tratada  

O Sistema Areão possui apenas uma elevatória de água tratada, cujas características estão no 

Quadro 5.8.  

  



-104- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

QUADRO 5.8 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT 2 + 1R 50 60 55 Muito Boa 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 

AMT – Altura Manométrica Total 

Fonte: SAAE Itabira 

 

Reservação 

O sistema de reservação do Subsistema Areão conta com apenas um reservatório (RS-50), logo 

na saída da ETA, que recebe exclusivamente água dos poços de captação. Esse reservatório 

encaminha toda a água do subsistema para o reservatório RS-01, responsável por distribuir para 

os demais reservatórios do Sistema Pureza. No Quadro 5.9 estão apresentadas algumas 

informações do reservatório existente.  

QUADRO 5.9 – DADOS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA DO SUBSISTEMA AREÃO 

Denominação Endereço Tipo Material 
Volume de 

reservação 
Forma 

RS-50 Rua Córrego Seco Apoiado Concreto 360 Retangular 

Dimensões Coordenadas Geográficas 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) Diâmetro (m) Longitude Latitude 

3,95 8,2 13,2 

 

19°38'19.49"S 43°14'21.98"O 

Fonte: SAAE Itabira 

 

Sistema Pureza – Interligação 

A interligação dos subsistemas Pureza e Areão ocorrem no reservatório RS-01. Esse reservatório 

é responsável por receber a agua tratada da ETA Pureza e da ETA Areão e posteriormente 

destinando a água para os outros reservatórios. O Quadro 5.10 mostra os reservatórios que são 

abastecidos pelos dois subsistemas. Os reservatórios RS-09 e RS-26 recebem água de outros 

sistemas, Gatos e Três Fontes/Pará, respectivamente. Já os Quadros 5.11 e 5.12 ilustram as 

elevatórias e as adutoras de água tratada que englobam os dois subsistemas. A Ilustração 5.2 

ilustra o sistema Pureza e suas principais estruturas. 
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QUADRO 5.10 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA PUREZA 

Denominação Endereço Tipo Material 
Volume de 

reservação 
Forma 

Dimensões Coordenadas Geográficas 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) Diâmetro (m) Longitude Latitude 

RS-01 R. Espírito Santo Apoiado Concreto 

2x1.000 Quadrada 5,2 12,37 20,35 

 19°38'35.01"S 43°13'33.21"O 

2x1.000 Circular 5,8 

  

16,67 

RS-03 R. Ayrton Gonçalves Apoiado Concreto 300 Circular 5,52 

  

11 19°38'15.09"S 43°13'14.87"O 

RS-05 R. Humberto Campos Apoiado Concreto 50 Circular 2,35 

  

6,2 19°39'14.50"S 43°13'58.08"O 

RS-06 R.14 Apoiado Concreto 200 Circular 5,15 

  

9,6 19°39'31.55"S 43°14'4.17"O 

RS-07 R.14 Apoiado Concreto 200 Circular 5,15 

  

9,6 19°39'41.20"S 43°14'5.30"O 

RS-09 R. Ouro Preto Apoiado Concreto 50 Circular 2,09 

  

6,4 19°37'38.06"S 43°12'31.72"O 

RS-25 R.I (R. Cecilia Machado) Elevado Concreto 50 Quadrada 2,9 5,1 5,1 

 

19°38'3.07"S 43°13'15.78"O 

RS-26 Tr.2 (Travessa Gonzaguinha) Elevado Concreto 100 Cilíndrica 8,55 

  

4,4 19°37'42.92"S 43°13'32.04"O 

RS-28 Área de Equipamentos (Colina) Apoiado Concreto 500 Quadrada 3,55 13,3 13,3 

 

19°38'17.20"S 43°13'2.43"O 

RS-29 Área de Equipamentos (Fênix) Apoiado Aço 2x500 Cilíndrica 7,8 

  

9,6 19°39'47.34"S 43°14'15.39"O 

RS-30 R. Gênova Apoiado Concreto 200 Quadrada 2,91 9,3 9,3 

 

19°38'58.32"S 43°14'27.98"O 

RS-32 R.1 Semienterrado Concreto 50 Quadrada 3 6,5 6,5 

 

19°37'35.09"S 43°12'48.83"O 

RS-39 R.1 Apoiado Concreto 200 Quadrada 3,2 9,3 9,3 

 

19°39'30.87"S 43°13'35.91"O 

RS-52 Rua I - Santa Marta Apoiado Concreto 300 Circular 6 

  

10,4 19°39'30.87"S 43°13'35.91"O 

Fonte: SAAE Itabira 
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QUADRO 5.11 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIAS NOMINAIS/VAZÕES 

NOMINAIS 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT - Fénix  1+1R 23,8 25 50 Boa 

EEAT - CDI 1+1R 14,6 50 S/I Boa 

EEAT - Reservatório João XXIII/Juca Batista 1+1R 5,6 15 110 Ótima 

EEAT - Reservatório Elevado 1+1R 18 15 S/I  Boa 

EEAT – Jardim das Oliveiras 2+2R - 30 - Parada 

S/I – Sem Informação. 

AMT – Altura Manométrica Total 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 

Fonte: SAAE Itabira, Novembro/2014. 

QUADRO 5.12 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material 

Recalque 

ou 

Gravidade 

AAT RS 1 RS 3 150 928,97 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 28 150 1.415,39 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 25 150 382,18 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 9 200 799,04 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 9 150 3.140,35 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 EEAT Fênix 200 2.891,72 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 5 150 1.821,15 PVC Gravidade 

AAT RS 1 RS 5 150 289,55 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 5 100 1.264,61 F°F° Gravidade 

AAT RS 1 RS 6 150 42,89 F°F° Gravidade 

AAT EEAT Fênix RS 29 200 630,81 F°F° Recalque 

AAT EEAT Fênix RS 7 150 110,83 F°F° Recalque 

AAT RS 29 RS 39 100 1.574,45 PVC Gravidade 

AAT RS 29 RS 54 75 698,87 PVC Gravidade 

AAT RS 1 RS 30 150 906,02 F°F° Gravidade 

AAT EEAT João XXIII RS 52 150 1.214,91 F°F° Recalque 

AAT – Adutora de Água Tratada 

Fonte: SAAE Itabira, Outubro/2014. 



-107- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

 

 

 

Ilustração 5.2 – Ilustração das Principais Unidades do Sistema integrado Pureza/Areão 
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5.1.4 Sistema Gatos 

A ETA Gatos é a segunda maior em operação no município de Itabira e foi implantada em 

1986 em substituição ao antigo sistema Água Santa/Camarinha. Atendia inicialmente 25% da 

população, nos seguintes bairros: Pedreira do Instituto, Centro, Eldorado, Pará, Campestre, 

Jacutinga, Vila Amélia, Bela Vista, Santo Antônio, Penha e Nova Vista. 

5.1.4.1 Manancial de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

A fonte de produção do sistema Gatos é o córrego Pai João, pertencente à bacia do córrego 

Duas Barras, sub-bacia integrante da bacia do ribeirão Jirau, que por sua vez é sub-bacia do rio 

Santo Antônio, cuja vazão outorgada pelo SAAE no ponto de captação é de apenas 40 L/s. A 

outorga foi emitida em 1996, com validade de 20 anos para uma vazão de 40 L/s, sendo as 

coordenadas geográficas da captação na latitude 19°33’S e longitude 43°13’W. A 

disponibilidade hídrica, segundo estudos do Atlas Brasil 2010, na seção de captação do córrego 

Pai João nesse ponto de captação é de 10,55 L/s. 

Atualmente a vazão média de captação no ano de 2014 foi de 75,1 L/s. A captação é efetuada 

através de uma barragem de nível, e desce por gravidade até uma Estação de Tratamento de 

Água. As fotos 5.16 e 5.17 ilustram a captação no córrego Pai João. 

  

Foto 5.16 – Barragem de Nível – Captação córrego Pai 

João 

Foto 5.17 – Barragem de Nível – Captação córrego 

Pai João 

O Sistema Gatos, assim como o Sistema Pureza, também conta com uma captação 

complementar em períodos de estiagem. A captação do sistema Gatos é realizada no córrego 

Duas Barras, localizada geograficamente na latitude 19°33'36.15"S e longitude 43°11'44.64"O, 

através de tomada d’água em uma tubulação de Ferro Fundido com 300 mm de diâmetro e 

250 m de extensão até a EEAB que injeta diretamente a água captada até a adutora principal. 

As Fotos 5.18 e 5.19 ilustram a captação no córrego Duas Barras.  
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Ressalta-se que a Prefeitura Municipal de Itabira já foi notificada pela FEAM sobre essa 

captação, uma vez que é realizada a jusante do aterro público do município. Apesar de já ter 

sido informado pela FEAM sobre a restrição, as análises da água bruta e tratada na ETA Gatos 

não apresentam inconformidades, como mostra o relatório de qualidade da água apresentado 

a seguir no item 5.1.16. 

  

Foto 5.18 – Presença de animais a montante da 

captação no Córrego Duas Barras 
Foto 5.19 – Adutora da Captação Duas Barras 

5.1.4.2 Elevação e Adução de Água Bruta 

A adutora de água bruta (AAB), responsável pela adução por gravidade, da água captada no 

Córrego Pai João à ETA Gatos, possui 3.500 metros de extensão e é constituída de F°F° e 

diâmetro de 300 mm. Já a AAB do córrego Duas Barras possui 350 metros de extensão e 

também é constituída de F°F° e possui diâmetro de 300 mm. O recalque do sistema de reforço 

é realizado por meio de um único conjunto elevatório com as seguintes características (Quadro 

5.13). 

QUADRO 5.13 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAB 1+0R 50 75 83 Boa 

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta 

AMT – Altura Manométrica Total 

De maneira geral a adutora se encontra em bom estado de conservação. 

5.1.4.3 Tratamento da Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na área rural de Itabira, na Rodovia MGC 120, nº 456 – Estrada Santa Maria, nas 

coordenadas geográficas na latitude 19°35’03,8’’S e longitude 43°11’40,3’’O, a ETA Gatos é do 

tipo convencional, com capacidade nominal de 110 L/s e dotada de laboratório de controle de 

qualidade da água.  
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Ao chegar à ETA, a água bruta passa pela Calha Parshall, para medição da vazão e mistura do 

sulfato de alumínio. O sistema de preparo da solução de sulfato é realizado em 2 tanques 

cilíndricos com volume total de 1.800 L, levados por bomba até o nível superior, onde se 

encontra a Calha Parshall. 

Em seguida, a água passa pelo processo de floculação. A ETA Gatos possui floculador hidráulico 

tipo Alabama modificado, uma unidade com 08 (oito) câmaras de floculação, onde a água 

passa por alternância. 

A saída da água dos tanques de floculação para os decantadores ocorre diretamente no canal 

de acesso com fluxo horizontal. Nessa etapa, a água percorre o tanque de decantação, dividido 

em 10 câmaras convencionais de fluxo horizontal e o sistema de saída de água acontece 

através de calhas de concreto com bordas vertentes. 

A etapa seguinte ocorre nos filtros, que possuem várias camadas compostas de cascalho de 

grande e pequena granulometria. No total são encontradas 03 (três) células, de fluxo 

descendente. 

Após passar por esse sistema, a água recebe cal hidratada para correção do pH e recebe a 

desinfecção (cloração) e fluoretação, para em seguida seguir aos Centros de Reservação. 

O tempo e vazão média de operação são de 22 horas/dia e 81,9 L/s, respectivamente. As Fotos 

5.20 a 5.25 ilustram as unidades da ETA. 

 

 

Foto 5.20 – ETA Gatos – Calha Parshall 
Foto 5.21 – ETA Gatos – Vista Geral dos Tanques de 

Tratamento 
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A ETA Gatos também não possui sistemas de tratamento do lodo dos decantadores e 

floculadores, nem sistema de recirculação das águas de lavagem dos filtros, de modo que tais 

resíduos são lançados no córrego Pai João, porém está em fase de projeto a implantação da 

Unidade de Tratamento de Resíduos - UTR. Não há informações sobre os volumes 

descartados. 

 

 

Foto 5.22 – ETA Gatos – Células do Filtro Foto 5.23 – Vista Geral da ETA Gatos 

  

Foto 5.24 – ETA Gatos – Laboratório Foto 5.25 – ETA Gatos – Produtos Químicos 

 

5.1.4.4 Reservação 

O sistema de reservação do Sistema Gatos possui 13 reservatórios de água tratada instalados, 

totalizando um volume acumulado de 2.773 m³. Ressalta-se que alguns reservatórios 

necessitam de manutenção. O reservatório RS-09 recebe água de outros sistemas. No Quadro 

5.14 estão apresentadas algumas informações dos reservatórios existentes. 
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QUADRO 5.14 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA GATOS 

Denominação Endereço Tipo Material 
Volume de 

reservação 
Forma 

Dimensões Coordenadas Geográficas 

Altura  

(m) 

Largura  

(m) 

Comprimento (m) Diâmetro (m) Longitude Latitude 

RS-09 R. Ouro Preto Apoiado Concreto 50 

Circular 2,09 

  

6,4 

19°37'38.06"S 43°12'31.72"O 

Circular 3,32 

  

13,05 

RS-10 R. Dr. João de Oliveira Pena Apoiado Concreto 300 Circular 3,32 

  

13,05 19°37'19.31"S 43°12'27.65"O 

RS-11 R. Dr. João de Oliveira Pena Apoiado Concreto 80 Circular 3,05 

  

6,7 19°37'19.31"S 43°12'27.65"O 

RS-12 R.4 Elevado Aço 50 Quadrada 2,5 5 5 

 

19°37'19.31"S 43°12'17.94"O 

RS-15 Travessa Catatau Apoiado Concreto 200 Circular 5,4 

  

9 19°35'33.26"S 43°11'52.70"O 

RS-16 R. do Ouro Apoiado Concreto 360 Circular 3,25 

  

12,8 19°36'36.34"S 43°13'9.45"O 

RS-17 Travessa Jacutinga Apoiado Concreto 1000 Quadrada 4,9 15,25 15,31 

 

19°36'51.33"S 43°12'58.21"O 

RS-18 R. Santana Apoiado Concreto 30 Retangular 1,79 4,55 5 

 

19°36'44.99"S 43°13'26.75"O 

RS-20 Rua 4 (R. Augusta Torres Guerra) Apoiado Concreto 50 Retangular 2,78 5,35 5,35 

 

19°37'5.85"S 43°12'57.05"O 

RS-38 R. Bromélia Apoiado Concreto 40 Retangular 1,5 4,5 13,1  19°37'28.04"S 43°12'55.41"O 

RS-42 Rua Gavião 

  

8 

 

1,72 2,25 3,55 

 

19°35'52.56"S 43°11'46.41"O 

RS-43 Abaixo da Rua Gavião - B. Pedreira 

  

5 

       

RS-51 Rua do Ouro - ETA Apoiado Concreto 290 Retangular 3 7,8 14,5 

 

19°36'36.86"S 43°13'9.16"O 

Fonte: SAAE Itabira 
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5.1.4.5 Elevação e Adução de Água Tratada  

Existe apenas uma estação elevatória de água tratada (EEAT) no sistema de abastecimento de 

água Gatos da sede. As informações dessa EEAT estão apresentadas no Quadro 5.15: 

QUADRO 5.15 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/ POTÊNCIA NOMINAL/ VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação Situação operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT 1*+1R 90 400*+450 220 Boa 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 

AMT – Altura Manométrica Total 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As principais adutoras de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.16, juntamente com 

os principais dados técnicos. 

QUADRO 5.16 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 

Material 
Recalque ou 

Gravidade 

AAT ETA Gatos RS 51 300 3.946,29 FoFo Recalque 

AAT ETA Gatos RS 51 150 83,62 FoFo Recalque 

AAT ETA Gatos RS 17 150 674,06 FoFo Recalque 

AAT RS 17 RS 20 150 408,52 FoFo Gravidade 

AAT RS 17 RS 20 100 107,13 PVC Gravidade 

AAT RS 51 RS 10 200 2.314,99 FoFo Gravidade 

AAT RS 51 RS 13 200 2.876,64 FoFo Gravidade 

AAT EEAT Oliveiras RS 10 150 1.097,54 FoFo Recalque 

AAT EEAT Oliveiras RS 10 125 1.084,11 FoFo Recalque 

AAT RS 10 RS 12 100 317,32 PVC Gravidade 

AAT RS 10 RS 12 75 8,94 PVC Gravidade 

AAT RS 10 RS 32 150 895,17 DEFoFo Gravidade 

AAT RS 10 RS 32 100 417,9 DEFoFo Gravidade 

AAT ETA Gatos RS 15 100 101,23 FoFo Recalque 

AAT RS 15 EEAT Pedreira 75 382,7 PVC Gravidade 

AAT RS 15 EEAT Pedreira 50 282,85 PVC Gravidade 

AAT EEAT Pedreira RS 42 50 288,71 PVC Recalque 

AAT – Adutora de Água Tratada 

Fonte: SAAE Itabira 

 

A Ilustração 5.3 representa as principais unidades do Sistema Gatos. 
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Ilustração 5.3 – Ilustração das Principais Unidades do Sistema Gatos 
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5.1.5 Sistema Três Fontes/Pará 

O Sistema de Abastecimento de Água Três Fontes/Pará é composto pelos dois subsistemas 

interligados (Três Fontes e Pará) descritos a seguir. 

5.1.5.1 Subsistema Três Fontes 

O Subsistema Três Fontes baseia-se na explotação de água subterrânea através de 05 (cinco) 

poços profundos.  Este sistema localiza-se em área privativa da Vale S.A., sendo que sua 

implantação, objetivando o suprimento do déficit de água da cidade, tem se efetivado de 

modo gradativo, decorrente de entendimentos estabelecidos entre a Prefeitura Municipal e a 

Vale S.A.. 

Segundo informações do SAAE, os poços do sistema Três Fontes apresentam comprometimento 

de produção associado a diminuição do nível dinâmico do manancial, resultando na 

diminuição da vazão operacional de cada unidade.   

Além disso, os poços P-03 e P-05 já apresentam redução de sua capacidade em 50% e 34%, 

respectivamente, com relação ao período inicial de sua operação. A redução da vazão 

operacional do poço P-03 está associada a um cisalhamento da seção do poço. 

Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O Subsistema de abastecimento de água Três Fontes conta como fonte de produção cinco 

poços profundos (P-01, P-02, P-03, P-04 e P-05), que captam água do aquífero Piracicaba. 

O poço P-04 (atualmente apresenta utilização condicionada ao regime operacional da 

mineradora Vale S.A.) no mês de outubro não produziu, pois estava com problema nos 

equipamentos. Nos quadros 5.17 e 5.18 estão apresentados os principais dados destes poços e 

as coordenadas, respectivamente. 

QUADRO 5.17 – INFORMAÇÕES DOS POÇOS DO SISTEMA TRÊS FONTES 

Denominação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação 

(Bomba) 

(L/s) 

Diâmetro 

do Poço 

(mm ou  

Pol.) 

Profundidade  

(m) 

Tempo 

Operação  

(h/dia) 

Vazão de 

Operação 

do Poço 

(L/s) 

Vazão 

Média de 

Produção 

do Poço 

em 24h 

(L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

Outorga 

P-01 29,4 200 mm 225 14,83 33,9 20,9 PP Sim 

P-02 9,9 200 mm 192 11,35 9,8 7,0 PP Sim 

P-03 14,8 200 mm 188 10,77 13,8 10,4 PP Sim 

P-04 13,8 8" 230 16 3,8 2,5 PP Sim 

P-05 12,7 250 mm 326 16 5,6 3,8 PP Sim 

Fonte: SAAE Itabira, Outubro/2014. 
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QUADRO 5.18 – COORDENADAS DOS POÇOS DO SISTEMA TRÊS FONTES 

Poço 

Localização – Coordenadas Geográficas 

Vazão Outorgada (L/s) 

Latitude Longitude 

P-01 19°37’10’’ S 43°13’57’’W 27 

P-02 19°37’09’’ S 43°14’02’’W 15,71 

P-03 19°37’09’’ S 43°14’04’’W 22,22 

P-04 19°37’15,47’’ S 43°14’12,76’’W 12,5 

P-05 19°37’17’’ S 43°14’00’’W 11,11 

Fonte: Outorgas de direito de uso das águas públicas estaduais emitidas pelo IGAM. 

 

 

Ressalta-que os poços P-01, P-02, P-03 e P-05 possuem outorgas emitidas em 2010, o P-04 

possui outorga emitida em 2013, todas emitidas pelo IGAM e vigorarão pelo prazo de 20 anos. 

As fotos 5.26 e 5.27 ilustram dois desses poços. 

  

Foto 5.26 – Poço P-02 do Sistema Três Fontes (pátio da 

ETA Três Fontes) 

Foto 5.27 – Poço do Sistema Três Fontes 

Elevação e Adução de Água Bruta 

A água é recalcada para a ETA Três Fontes através das próprias bombas dos poços. Não há 

informações sobre essas adutoras que recalcam água dos poços para a ETA Três Fontes. O 

Quadro 5.19 se refere à adutora da ETA Três Fontes.  

QUADRO 5.19 – INFORMAÇÕES DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 
Material 

Recalque ou 

Gravidade 

AAB Galeria Vale EEAB Três Fontes 300 198,06 F°F° Gravidade 

AAB – Adutora de Água Bruta 

Fonte: SAAE Itabira 

Tratamento da Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rua Santo Antônio – Bairro Vila Paciência, em Itabira, a ETA Três Fontes tem 

capacidade nominal de 120 L/s e atende a população residente nos bairros: Pará, Vila Amélia, 

Centro, Alto Pereira e Vila Técnica.  
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O tipo de tratamento utilizado na ETA Três Fontes é do tipo simplificado, ou seja, a realização 

do tratamento de água por meio de cloração e correção de pH.  

A água bruta, provenientes dos poços é aduzida até a ETA Três Fontes que se localiza próxima 

aos poços e aflui a uma caixa de chegada promovendo a consolidação do regime de recalque 

dos poços e favorecendo a homogeneização das características físico-químicas e biológicas da 

água bruta. 

O tempo e vazão média de operação são de 16 horas/dia e 66,8 L/s, respectivamente. As fotos 

5.28 e 5.30 ilustram algumas unidades do sistema Três Fontes. 

  

Foto 5.28 – Sistema Três Fontes Foto 5.29 – Sistema Três Fontes 

 

Foto 5.30 – Sistema Três Fontes 



-118- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

5.1.5.2 Subsistema Pará 

A ETA Pará iniciou operação em 1955, com capacidade nominal de 35 L/s, abastecendo cerca 

de 5% da população do município, residente na região central. O sistema Pará abrange os 

bairros: Pará, Centro, Moinho Velho, Alto Pereira, Vila Amélia e Vila Técnica.  

A ETA Pará tratava afluente dos mananciais Borrachudos e Camarinha, com adução por 

gravidade à unidade de tratamento. Em 1986 foi prevista a sua desativação com a implantação 

do sistema Gatos. Porém, a ETA Pará continua em operação sendo responsável pelo tratamento 

da água do córrego Água Santa. 

Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O Subsistema de Abastecimento de Água da sede municipal Pará tem como fonte produtora 

poços de rebaixamento com vazão equivalente à Galeria Três Fontes desde início de 

Setembro/2015.  

A captação consiste em tomada direta, com trecho canalizado (estrutura de galeria), seguida de 

caixa de areia, sendo a água bruta aduzida por gravidade até o poço de sucção de uma 

elevatória, situada próxima ao poço P-02 do Sistema Três Fontes, que o recalca para 

tratamento na ETA Pará. 

Ressalta-se que a outorga de captação foi emitida em 1996, com validade de 20 anos, para 

uma vazão de 20 L/s. O ponto de captação possui coordenadas geográficas na latitude 

19°37’13,22’’S e longitude 43°14’07’’O, sendo a vazão média de captação de cerca de 20 L/s. 

Segundo informações do SAAE, em alguns períodos torna-se inviável a captação neste córrego 

devido às baixas vazões. A disponibilidade hídrica dessa seção de captação no córrego Água 

Santa, segundo estudos do Atlas Brasil 2010, é de 1,52 L/s. 

Ressalta-se que são feitas análises da qualidade da água bruta captada, visando o atendimento 

à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

Elevação e Adução de Água Bruta 

A água bruta, oriunda de poço, é aduzida por gravidade, através de tubulação de F°F°, 

diâmetro de 200 mm e 154 m de extensão, até o poço de sucção de uma elevatória, situada 

próxima ao poço P-02 do Subsistema Três Fontes, que o recalca para tratamento na ETA Pará. 

As características dessa estação elevatória de água bruta estão apresentadas no Quadro 5.20.  
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QUADRO 5.20 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba Vazão 

bombeada 

total (L/s) 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAB 1+1R 22 40 60  S/I Boa 

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta 

AMT – Altura Manométrica Total 

S/I – Sem informação.  

Fonte: SAAE Itabira 

 

Tratamento da Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rua Senhora do Carmo, n° 148 – Bairro Pará, nas coordenadas geográficas na 

latitude 19°37’16,19’’S e longitude 43°13’47,04’’O, a ETA Pará é do tipo convencional, com 

capacidade nominal de 35 L/s, tendo sua produção limitada pela outorga de 20 L/s, e dotada 

de laboratório de controle de qualidade da água. 

Ao chegar à ETA, a água bruta passa pela Calha Parshall, para medição da vazão e mistura do 

sulfato de alumínio. Simultaneamente, recebe cal hidratada para correção do pH e então, 

passa pelas câmaras de floculação, decantadores e filtros. 

Após passar por esse sistema, a água já tratada recebe a desinfecção e fluoretação, para seguir 

aos reservatórios. O tempo e vazão média de operação normalmente são de 24 horas/dia e 

20 L/s, respectivamente, e sofrem influência das atividades da Vale S/A. As fotos 5.31 a 5.34 

ilustram as unidades da ETA. 

 

 

Foto 5.31 – ETA Pará – Calha Parshall 
Foto 5.32 – ETA Pará – Vista Geral dos Tanques de 

Tratamento 
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Foto 5.33 – ETA Pará – Vista Geral dos Tanques de 

Tratamento 

Foto 5.34 – ETA Pará – Vista Geral dos Tanques de 

Tratamento 

Não existe necessidade do tratamento do lodo devido à água ser proveniente de poços da  

Vale S.A. 

Reservação 

O sistema de reservação do Sistema Três Fontes/Pará possui 6 reservatórios de água tratada 

instalados, totalizando um volume acumulado de 1.710 m³. No Quadro 5.21 estão 

apresentadas algumas informações dos reservatórios existentes. O reservatório RS-26 recebe 

água de outro sistema. 
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QUADRO 5.21 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA TRÊS FONTES 

Denominação Endereço Tipo Material 
Volume de 

reservação 
Forma 

Dimensões Coordenadas Geográficas 

Altura (m) Largura (m) Comprimento (m) Diâmetro (m) Longitude Latitude 

RS-13 R.Nossa Senhora do Carmo Apoiado Concreto 500 Circular 5,75     13,5  19°37'17.40"S  43°13'45.91"O 

RS-26 Tr.2(Travessa Gonzaguinha) Elevado Concreto 100 Cilíndrica 8,55   4,4 19°37'42.92"S 43°13'32.04"O 

RS-33 Rodovia 105 Apoiado Concreto 200 Quadrada 2,91 9,3 9,3    19°37'41.18"S  43°14'9.66"O 

RS-37 R.Nossa Senhora do Carmo (Lav. de filtro)  Elevado Concreto 80 Circular         

  

RS-41 Vila Técnica Areão Elevado   80 Cilíndrica 8,65     4,6  19°38'14.07"S  43°14'18.77"O 

RS-49 Rua Santo Antônio Apoiado Concreto 750 Retangular 3,9 14,3 22,4    19°37'11.21"S  43°14'4.36"O 

Fonte: SAAE Itabira 
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5.1.5.3 Elevação e Adução de Água Tratada  

Existem duas estações elevatórias de água tratada no sistema de abastecimento de água Três 

Fontes da sede, conforme a configuração apresentada no Quadro 5.22: 

QUADRO 5.22 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIAS NOMINAIS/VAZÕES 

NOMINAIS 

Denominação Situação operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT 

2+1R 

ou 

 1+2R 

32 40 60 Boa 

EEAT – Vila Amélia 1+1R 12 30 70 Boa 

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada 

AMT – Altura Manométrica Total 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As principais adutoras de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.23, juntamente com 

os principais dados técnicos. 

QUADRO 5.23 –  INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 
Extensão (m) Material 

Recalque ou 

Gravidade 

AAT Poço 01 RS-13 150 24,85 FoFo Recalque 

AAT Poço 02 RS-49 150 16,43 FoFo Recalque 

AAT Poço 05 RS-49 150 241,36 FoFo Recalque 

AAT EEAT Três Fontes RS-13 300 471,66 FoFo Recalque 

AAT EEAT Três Fontes RS-33 150 847,49 DEFoFo Recalque 

AAT EEAT Três Fontes RS-41 100 31,65 DEFoFo Recalque 

AAT EEAT Três Fontes RS-41 100 788,96 FoFo Recalque 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

De uma maneira geral as adutoras se encontram em bom estado de conservação. A Ilustração 

5.4 ilustra as principais unidades do Sistema Três Fontes/Pará. 
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Ilustração 5.4 –Croqui das Principais Unidades do Sistema Três Fontes/Pará 
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5.1.6 Rede de Distribuição da Sede 

Segundo o SAAE, a extensão total da malha da rede de distribuição da sede do município de 

Itabira, incluindo os bolsões urbanos de Barro Branco, Chapada e Boa Esperança, é de 

aproximadamente 363 km, sendo cerca de 70% constituída de PVC, 21% de F°F°, 5% de 

cimento-amianto, 2% de DeF°F° e menos de 1% de ferro galvanizado. As características da 

rede estão apresentadas no Quadro 5.24. 

QUADRO 5.24 – INFORMAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA SEDE 

Diâmetro (mm) Material Extensão (m) 

20 PVC 967,27 

25 PVC 686,78 

32 PVC 20.841,03 

40 PVC 2.319,25 

50 PVC 197.452,60 

75 PVC 19.368,87 

100 PVC 11.768,96 

140 PVC 1.913,61 

150 PVC 2.122,73 

180 PVC 862,09 

50 F°F° 1.423,12 

75 F°F° 4.155,17 

100 F°F° 8.566,44 

125 F°F° 1.084,11 

150 F°F° 22.919,41 

200 F°F° 18.245,08 

300 F°F° 18.943,92 

100 DeF°F° 3.480,93 

150 DeF°F° 3.886,84 

200 DeF°F° 193,41 

50 Cimento-amianto 15.574,10 

75 Cimento-amianto 1.503,88 

100 Cimento-amianto 462,65 

125 Cimento-amianto 1.053,74 

200 Cimento-amianto 481,99 

25 Galvanizado 71,92 

50 Galvanizado 1.164,34 

75 Galvanizado 1.206,24 

100 Galvanizado 208,4 

TOTAL 362.928,88 

Fonte: SAAE Itabira, Out/2014 

 

 

A Ilustração 5.5 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente na sede. 
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Ilustração 5.5 – Localização das Principais Unidades do Sistema de Abastecimento de Água da Sede 
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5.1.7 Análise do Uso e Ocupação do Solo na Bacia dos Mananciais de Captação 

A qualidade do recurso hídrico é alterada quando são lançados efluentes sobre ele ou quando 

lhe chegam substâncias capazes de comprometer a dinâmica da microbiota, afetando por sua 

vez toda a cadeia trófica dela dependente. Estas mesmas substâncias são capazes de afetar o 

consumo da água para subsistência ou abastecimento humano. Outra maneira de afetar a 

qualidade da água é através do assoreamento do leito do curso fluvial, levando também à 

diminuição do volume e vazão do curso. 

O acesso de substâncias capazes de comprometer a qualidade da água é feito através do 

lançamento direto em sua superfície de produtos provenientes do consumo e saneamento 

humano ou quando substâncias são carreadas através dos campos, principalmente pela 

precipitação. Em geral, os elementos que podem ser encontrados nos cursos d’água são 

provenientes de lançamento clandestino, pontual ou advindo de agropecuária. Este último é 

mais difícil de ser contabilizado e tratado, uma vez que sua fonte geradora é mais ampla, difusa 

e seu carreamento é feito por fenômenos naturais como ventos e chuva. 

O assoreamento é um processo no qual o sedimento é transportado e depositado, resultando 

no aterramento ou entulhamento de áreas mais baixas, geralmente para o canal fluvial. Ocorre 

junto com o carreamento de elementos que alteram a propriedade natural das águas. 

Qualquer processo que exponha determinada região à colmatagem (processo que diminui a 

permeabilidade dos solos ou processo de atulhamento/enchimento de áreas mais baixas ou 

deprimidas) do canal fluvial é obviamente danoso. Quando uma região tem seus solos 

expostos, ocorre sua desagregação (assim como das rochas), formando sedimentos que 

eventualmente serão transportados.  

A erosão depende fundamentalmente da chuva, da infiltração da água, da topografia (aclive 

mais acentuado ou não), do tipo de solo e da quantidade de vegetação existente. Ressalve-se 

que na superfície do terreno e no subsolo, as águas correntes são as principais causas da erosão 

e subsequente assoreamento.  

5.1.7.1 Uso e Ocupação do Solo 

O estudo de uso e ocupação do solo nos mananciais de captação e nos mananciais propícios à 

captação futura foi baseado no estudo de Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de 

Água da Cidade de Itabira, encomendado pela CVRD e publicado em 2007. 

Córrego Candidópolis – Sistema Pureza 

Na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Candidópolis o processo de ocupação humana se 

intensificou nos últimos vinte anos. Esta ocupação se deu de forma predatória, baseada 

principalmente na pecuária extensiva, com uma superpopulação de reses em pastagens 

plantadas sobre solos pouco resistentes à erosão e em relevo acidentado. A sub-bacia do 

córrego Candidópolis tem área total de 3.348,7 ha e é uma sub-bacia de uso do solo bem 
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variado, mas que se concentra principalmente em atividades agropecuárias, vegetação e 

formações naturais (respectivamente 49,0% e cerca de 32,9%).  

Outros usos têm pouca significância, mas vale ressaltar a importância das áreas urbanizadas e 

loteamentos de propriedades rurais que totalizam cerca de 10% da área total da bacia do 

ribeirão Candidópolis. Estas áreas estão concentradas próximas aos cursos d’água, no caso dos 

povoados e propriedades rurais, e em áreas mais elevadas, principalmente na região norte e 

noroeste da bacia, para as áreas urbanizadas. Com relação às áreas urbanizadas destaca-se a 

impermeabilização do solo e consequente concentração do escorrimento superficial, afetando 

diretamente a recarga hídrica da bacia de forma negativa. 

Já as áreas de propriedades rurais são mais heterogêneas, pois englobam desde alterações com 

feições urbanas como loteamentos, até áreas de quintais rurais onde se misturam atividades de 

agricultura de culturas anuais, com árvores frutíferas além é claro das próprias moradias. 

Geralmente estas não são áreas muito problemáticas com relação aos processos erosivos, 

porém podem em alguns casos contribuir com lançamento de esgotos domésticos e de lixo nos 

cursos d’água. Ressalta-se que atualmente uma parte da área da sub-bacia é vista pelo 

município como uma área de expansão urbana, onde já existem alguns loteamentos e os 

acessos já estão sendo pavimentados, assim é de se esperar que nos próximos anos ocorra um 

grande crescimento de lotes ocupados. A Figura 5.2 ilustra o uso e ocupação do solo na bacia 

do ribeirão Candidópolis. 

 
Fonte: FUNARBE, 2013 

Figura 5.2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo na Bacio do Ribeirão Candidópolis 
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No entanto, é importante ressaltar que a bacia do Candidópolis é considerada uma Área de 

Interesse Ambiental e é protegida por lei e o município também realiza na bacia diversas 

medidas mitigadoras para proteger o manancial. 

Uma das consequências da ocupação da área da sub-bacia do Córrego Candidópolis é a 

influência sobre a qualidade da água que vai ser captada para posteriormente ser tratada e 

distribuída para o município. Ressalta-se que a captação realizada no córrego Candidópolis é 

responsável por abastecer mais de 50% de todo o município de Itabira. 

Rio do Peixe – Sistema Pureza 

O rio do Peixe é um afluente do Rio Piracicaba. O curso de água principal percorre uma 

distância aproximada de 53 km desde sua nascente até a confluência com o rio Piracicaba, 

sendo 38 km dentro da área do município de Itabira. A área de drenagem, considerando sua 

foz como seção de referência, é de aproximadamente 410 km². O Quadro 5.25 mostra os 

tipos de uso do solo da bacia do Rio do Peixe. 

QUADRO 5.25 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Vegetação e uso do solo do Rio do Peixe hectares % 

Vegetação e formações naturais* 6.795,6 39,35% 

Área agrícola/ campo/ pastagem 7.554,4 43,74% 

Área industrial/ barragem de rejeitos/ mineração 10,4 0,06% 

Área urbanizada 60,4 0,35% 

Capoeira/ vegetação de várzea 1.231,4 7,13% 

Hidrografia/ reservatório de água 8,2 0,05% 

Reflorestamento 1.597,8 9,25% 

Vila/distrito 11,3 0,07% 

Soma 17.269,5 100% 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

 

Nota-se que o uso predominante do solo é de área agrícola e de vegetação e formações 

naturais, 43,7% e 39,3%, respectivamente. Isso se deve ao fato de a bacia do Rio do Peixe 

compreender seis unidades de conservação e uma reserva legal. A Figura 5.3 mostra o uso e 

ocupação do solo para a Bacia do rio do Peixe. 

  



-129- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

 
Fonte: PERDIGÃO, 2013 

 

Figura 5.3 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo na Bacia do Rio do Peixe 

Córrego Pai João – Sistema Gatos 

O córrego Pai João é atualmente um manancial e faz parte da bacia do ribeirão Jirau, que por 

sua vez, deságua no rio do Tanque. A área total da sub-bacia do córrego Pai João é de  

1.689,33 ha.  

A maior parte da sub-bacia é tomada por vegetação e formações naturais ocupando quase a 

metade da sub-bacia. O reflorestamento ocupa mais de um quarto, enquanto usos 

agropecuários e Capoeira/vegetação de várzea ocupam cerca de 15% cada. Este grau de 

preservação se justifica por estar a sub-bacia inserida totalmente na Área de Proteção 

Ambiental - APA Gatos. O manejo das áreas de reflorestamento é intensivo, com limpeza 

constante do sub-bosque. Nas superfícies agropecuárias há utilização de insumos, como 

herbicidas e introdução de espécies exóticas.  
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Córrego Duas Barras – Sistema Gatos 

O córrego Duas Barras faz parte da bacia do ribeirão Jirau, que por sua vez, deságua no rio do 

Tanque. A área total da sub-bacia do córrego Duas Barras é de 5.292,39 ha. O Quadro 5.26 

mostra os tipos de uso do solo da bacia do córrego Duas Barras. 

QUADRO 5.26 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – BACIA CÓRREGO DUAS BARRAS 

Vegetação e uso do solo do córrego Duas Barras Hectares % 

Vegetação e formações naturais* 1.512,34 28,58 

Área agrícola/ campo/ pastagem 1.148,76 21,71 

Área industrial/ barragem de rejeitos/ mineração 560,43 10,59 

Capoeira/ vegetação de várzea 795,91 15,04 

Hidrografia/ reservatório de água 8,63 0,16 

Reflorestamento 1.258,94 23,79 

Vila/distrito 7,37 0,14 

Soma 5.292,39 100,00 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

 

A sub-bacia tem divisões de cobertura do solo semelhantes entre vários de seus usos, com os 

maiores valores em agropecuária, hidrografia/reservatório de água e vegetação e formações 

naturais, sendo que este é o maior de todos (28,58%). Também há boa expressão de área 

minero-industrial e de capoeira/vegetação de várzea. Outros usos são pouco significativos. O 

uso na sub-bacia é de maneira geral, intensivo, tanto nas áreas de mineração, quanto nos 

reflorestamentos e superfícies agropecuárias. Em relação à atividade pecuária, merece destaque 

a presença de um matadouro / frigorífico instalado às margens de um dos seus afluentes, na 

parte central da sub-bacia. Ressalta-se que esse córrego localiza-se a jusante do antigo lixão. 

É uma bacia com potencial de erodibilidade razoavelmente mitigado pela boa expressão de 

cobertura vegetal, nativa ou plantada, com sua ocorrência mais importante acompanhando os 

cursos d’água (matas ribeirinhas ou reflorestamentos que executam esta função). Assim é 

aumentada a infiltração, diminuído o escoamento superficial e consequente aporte de material 

para o leito dos cursos d’água. 

Nas unidades da sub-bacia manteve-se praticamente a mesma expressão do uso do solo sobre 

a tipologia de potencial de erodibilidade. Na maior parte da bacia, pertencente à tipologia V, 

há boa cobertura vegetal, que garante a saúde dos recursos hídricos. Esta associação minimiza 

suficientemente os efeitos danosos de cobertura mínero-industrial, que é relativamente 

pequena. No entanto, sob a tipologia VII, de potencial erosivo muito forte, a cobertura vegetal 

natural é rivalizada parelhamente com o uso minero-industrial, apontando para uma possível 

instabilidade que o uso do solo pode acarretar sobre os cursos d’água. Atenuando estes fatores, 

ao longo de toda a sub-bacia há boa expressão de cobertura vegetal (seja natural ou de 

reflorestamento) acompanhando os cursos d’água com função de mata ribeirinha, garantindo a 

conservação geral deste recurso. 

Somando-se, há um número expressivo de áreas de preservação como a Reserva Legal Mata 

São José, Reserva legal Borrachudo, RPPN Mata São José e Reserva Legal Jirau. 
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Córrego Água Santa – Sistema Pará 

O Córrego Água Santa que está inserido na Bacia do Rio do Peixe, que, por sua vez, está 

inserido na Bacia do Rio Piracicaba, corta grande parte da área urbana do município de Itabira, 

estando principalmente localizado na área urbana assim tendo sido bastante modificado pelas 

ações antrópicas. No entanto essas ações não tem impacto no ponto de captação, o qual é a 

montante. 

No estudo de Carvalho et. al. foi diagnosticado que a microbacia do córrego Água Santa 

encontra-se impactada negativamente pelo uso e ocupação do solo do seu entorno, 

principalmente por fontes difusas. Foram apontados como os maiores causadores de impactos 

o lançamento de efluentes domésticos e industriais. 

5.1.8 Estudo de Disponibilidade Hídrica 

A avaliação da disponibilidade hídrica foi realizada a partir de estudo desenvolvido pela 

Engecorps, para a ANA – Agência Nacional de Águas
7

, para cálculo da vazão disponível para 

outorga dos mananciais de abastecimento. 

Os mananciais superficiais avaliados neste estudo consistem nos cursos d´água que abastecem 

o sistema do distrito Sede, já os mananciais subterrâneos avaliados correspondem à capacidade 

do aquífero para abastecer o município como um todo. 

O sistema de abastecimento de água da Sede de Itabira, conta com as seguintes fontes de 

suprimento: 

 Córrego Candidópolis – sistema Pureza; 

 Córrego Pai João – sistema Gatos; 

 Córrego Água Santa – sistema Pará; 

 Aquífero Piracicaba – sistema Areão; 

 Aquífero Piracicaba – sistema Três Fontes. 

Para obterem-se as porcentagens de atendimento de cada manancial considerou-se os tempos 

de operação das ETAs receptoras das águas brutas. 

Sendo assim, conseguem-se as porcentagens de atendimento de cada manancial, conforme 

apresenta o Quadro 5.27 a seguir. 

 

 

 

                                              
7
 “ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água” – Consórcio Engecorps/Cobrape, 2010 
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QUADRO 5.27 – PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO DOS MANANCIAIS 

Sistema Manancial ETA 
Qproduzida 

(L/s) 

Tempo de 

operação 

(h/dia) 

Qproduzida 

efetiva (L/s)* 

% de 

atendimento 

Sede 

Pureza 

/Areão 

Córrego Candidópolis Pureza 163,2 24,0 163,2 48,0% 

Poço P1 

Areão 

35,2 17,5 23,7 7,0% 

Poço P3 20,7 17,0 14,7 4,3% 

Gatos Córrego Pai João Gatos 75,1 24,0 75,1 22,1% 

Três 

Fontes 

/Pará 

Córrego Água Santa Pará 18,8 24,0 18,8 5,5% 

Poço P01 

Três 

Fontes 

33,9 14,83 20,9  6,1% 

Poço P02 14,7 11,35 7,0  2,1% 

Poço P03 23,1 10,77 10,4  3,1% 

Poço P04 3,8 16 2,5  0,7% 

Poço P05 5,6 16 3,8  1,1% 

Total 340,1 100% 

 Elaboração ENGECORPS – 2014. 

*Vazão efetiva para tempo de operação de 24 horas. 

 

5.1.8.1 Manancial superficial 

Foi avaliada a disponibilidade hídrica dos mananciais superficiais que atendem a sede com o 

emprego de metodologia de regionalização hidrológica do estado de Minas Gerais, utilizada 

em estudo desenvolvido pela Engecorps para a ANA – Agência Nacional de Águas, para cálculo 

da disponibilidade hídrica superficial e da vazão disponível para outorga. 

A metodologia aplicada leva em conta a vazão de referência para outorga, vazão total 

consumida na área de drenagem da captação (usos outorgados), bem como vazão ecológica 

obrigatória a ser mantida para jusante do ponto de captação. 

O Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução Conjunta SEMAD-IGAM n.º 1548, de 29 de 

Março de 2012 em seu artigo 1º, regulamenta como vazão de referência o equivalente a Q
7,10

 

(vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de tempo de retorno).  

O art. 2º da Resolução-Conjunta fixa como limite máximo outorgável para a Bacia do Rio 

Piracicaba, ou seja, como disponibilidade hídrica, a vazão de 50% de Q
7,10

, ficando garantido a 

jusante de cada derivação um fluxo residual equivalente a 50% de Q
7,10

. Na hipótese de o 

curso d'água ser regularizado por barramento, o limite poderá ser superior a 50% de Q
7,10

, 

desde que se garanta um fluxo residual igual ou superior a 50% de Q
7,10

. 

Ressalta-se que no art. 3º é citado que, excepcionalmente, poderão ser adotados a 

requerimento do interessado e mediante análise técnica prévia, fluxos residuais inferiores a 

50% da Q
7,10

, desde que não causem produzam prejuízos a direitos de terceiros ou que se 

destinem a outras intervenções específicas, conforme descrito à seguir: 
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I – à proteção da integridade da vegetação nativa e da biota;  

II - ao abastecimento público;  

III – à limpeza e ao desassoreamento de curso de água;  

IV - à travessia de curso de água;  

V – a minimizar os riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população;  

VI – à proteção das condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 

Como não foi apresentada nenhuma análise técnica, o cálculo da disponibilidade foi realizado 

com 50% da Q
7,10

.
 
As vazões de referência para outorga estão apresentadas no Quadro 5.28. 

QUADRO 5.28 – VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA OUTORGA  

Descrição Área de Drenagem (km²) Q
7,10

 (L/s) 

Córrego Candidópolis 32,44 140,08
8
 

Córrego Pai João 16,75 35,18 

Córrego Água Santa 1,85 5,05 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

 

A expressão (1) mostra o equacionamento para a avaliação da disponibilidade hídrica por meio 

do cálculo do saldo disponível para outorga, para as captações realizadas a fio d’água.  

𝑆 = [(𝑄𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑘1) − 𝑄𝑐 ]  (1) 

Onde: 

 𝑆 = saldo disponível para outorga, em L/s; 

 𝑘1 = 0,50  

 𝑄𝑟𝑒𝑓 = Q
7,10

 = vazão de referência para orientar a outorga de direito de uso de 

recursos hídricos, em L/s; 

 𝑄𝐶 = vazão total consumida na área de drenagem em que a captação superficial está 

inserida, em L/s. 

Com base no levantamento dos usos na bacia de drenagem à montante da seção de captação 

(retiradas e retornos) realizado no estudo da ANA, foram determinados os saldos disponíveis 

para outorga conforme apresentado no Quadro 5.29. 

QUADRO 5.29 – SALDOS DISPONÍVEIS PARA OUTORGA NOS PONTOS DE CAPTAÇÃO (S) 

Manancial Qref (L/s) k1.Qref (L/s) QC (L/s) S (L/s) Outorga vigente (L/s) Vigência 

Córrego Candidópolis 140,08 70,04 0,00 70,04 80,0 2016 

Córrego Pai João  35,18 17,59 0,00 17,59 40,0 2016 

Córrego Água Santa 5,05 2,52 0,00 2,52 20,0 2016 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

 

                                              

8
 A vazão total do ribeirão Candidópolis atingiu valor de 94 L/s no mês de Setembro de 2014. 
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5.1.8.2 Mananciais Subterrâneos 

Para avaliação da disponibilidade hídrica, considerando que todo o município fosse abastecido 

por manancial subterrâneo, foi utilizada a metodologia aplicada no ATLAS Brasil, que leva em 

consideração a Reserva Reguladora (RR) do aquífero disponível na área do município.  

Para efeito de cálculo, na Região de Minas Gerais, as reservas explotáveis foram calculadas 

levando em consideração a proposta da ANA para o Plano Estratégico da Região Hidrográfica 

do Tocantins e Araguaia, onde a mesma recomenda que seja adotado o valor de 25% das 

reservas reguladoras. 

Esse procedimento tem como objetivo garantir uma disponibilidade hídrica superficial no 

período de seca, onde as águas do escoamento dos rios (escoamento de base) não seriam 

utilizadas esse período pela explotação dos poços tubulares. 

O Quadro 5.30 apresenta os valores calculados para o município de Itabira. 

QUADRO 5.30 – VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA OUTORGA  

Manancial 
Reserva 

Reguladora (L/s) 

Vazão 

Explotável (L/s) 

Vazão Explotável 

Atual(L/s) 

Vazão Explotável 

Efetiva Atual (L/s) 

Aquífero 

Piracicaba 

Areão 

P1 

1.086,15 271,54 96,82 174,72 

P3 

Três 

Fontes 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

Total 

Fonte: Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água – ANA – 2010. 

 

Com isso, a disponibilidade hídrica subterrânea, aqui denominada de Vazão Explotável Efetiva 

Atual para o município de Itabira resultou positiva. 

5.1.8.3 Estudo das Demandas Atuais e Futuras dos Mananciais Atuais de Captação 

Para o estudo das demandas futuras foram considerados os dados constantes no Estudo de 

Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira elaborado no 

ano de 2007. O estudo das demandas foi realizado de 2005 até o ano de 2037.  

Para efeito dessa prévia análise foi utilizado como parâmetros os anos de 2016, 2018, 2023, 

2027 e 2035, referentes às faixas de tempo estabelecidas no PMSB como sendo emergencial, 

curto prazo, médio prazo e longo prazo, além da data de inicio e do fim do estudo. O Quadro 

5.31 mostra as demandas calculadas para esses intervalos de tempo. 
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QUADRO 5.31 – DEMANDAS POR TODO HORIZONTE DO PMSB 

Ano 

População 

Urbana 

Atendida 

Vazão Consumida (L/s) 

Coeficiente 

Perdas (%) 

Vazão 

Industrial (L/s) 

Vazão a 

Produzir (L/s) Média 
Dia > 

Consumo 

Hora > 

Consumo 

2.016 108.209 299,08 358,60 538,34 33 48 465,02 

2.018 110.632 296,92 356,30 534,46 31 54 468,92 

2.023 116.450 308,07 369,69 554,53 30 60 491,07 

2.027 120.851 319,71 383,66 575,49 30 60 507,04 

2.035 129.710 343,14 411,77 617,66 30 60 539,17 

 

 

Aplicando a proporção de atendimento (Quadro 5.32) de cada manancial nas demandas 

máximas diárias para o Distrito Sede têm-se as projeções de demandas associadas a cada 

manancial nos horizontes de planejamento do PMSB, conforme apresentado no Quadro 5.32. 

QUADRO 5.32 – DEMANDA POR MANANCIAL SUPERFICIAL 

Manancial Superficial 

Demanda Máxima Diária (L/s) 

2016 2018 2023 2027 2035 

Córrego Candidópolis 220,10 221,95 232,43 239,99 255,20 

Córrego Pai João  101,28 102,13 106,96 110,44 117,44 

Córrego Água Santa 25,35 25,57 26,78 27,65 29,40 

Total 346,74 349,65 366,17 378,07 402,03 

Elaboração ENGECORPS – 2014 

 

 

Analisando o manancial Candidópolis verifica-se que o saldo disponível para outorga 

(70,04 L/s) não atende a demanda de inicio do estudo (2016) e futura (2035), correspondente 

a 220,10 e 255,20 L/s, respectivamente. O córrego Pai João apresenta um saldo de 17,59 L/s 

insuficiente para atender a demanda atual de 101,28 L/s (2016) e futura, 117,44 L/s (2035). Em 

relação ao manancial Água Santa, o saldo disponível para outorga de 2,52 L/s, também é 

insuficiente para atender as demandas atual e futura, de 25,35 L/s e 29,40 L/s, 

respectivamente. 

Avaliando o Sistema de Abastecimento de Água como um todo é possível notar que a vazão 

atual de produção (344,6 L/s) é insuficiente para atender a demanda por todo horizonte de 

planejamento. Com isso, para uma adequada explotação dos recursos hídricos locais e a fim de 

garantir implantações, ampliações e melhorias estruturais de maneira otimizada também nos 

Distritos, em casos como o de Itabira, recomenda-se o Estudo de Novo Manancial para atender 

as demandas futuras. O novo estudo encontra-se em fase de execução. 

5.1.9 Análise da Bacia dos Mananciais Potenciais de Captação 

Os mananciais analisados foram determinados de acordo com o documento “Parecer Técnico 

do SAAE na escolha do futuro manancial de abastecimento de água de Itabira”, onde os 

mananciais apresentados foram escolhidos entre as opções elencadas nos estudos 

desenvolvidos pela UFMG (Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira) e 

pela VALE S.A. (Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira). 
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5.1.9.1 Uso e Ocupação do Solo 

Rio do Tanque  

O rio do Tanque é um afluente da margem direita do rio Santo Antônio. Possui suas nascentes 

localizadas nas proximidades das serras da Lapa, Negra, Espinhaço, Cauê e Pedra Branca e 

verifica-se que todas as suas nascentes estão localizadas dentro dos limites do município de 

Itabira em altitudes que chegam a 1.400 m. 

O curso d’água principal percorre uma distância aproximada de 125 km desde a sua nascente 

até a confluência com o rio Santo Antônio, sendo os primeiros 67,0 km percorridos dentro da 

área do município de Itabira. O Quadro 5.33 mostra o uso e ocupação do solo na bacia do Rio 

do Tanque. 

QUADRO 5.33 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – BACIA DO RIO TANQUE  

Vegetação e uso do solo do Rio do Tanque Hectares % 

Vegetação e formações naturais* 25.062,9 29,00% 

Área agrícola/ campo/ pastagem 51.529,2 59,63% 

Área industrial/ barragem de rejeitos/ mineração 1.195,8 1,38% 

Área urbanizada 54,3 0,06% 

Capoeira/ vegetação de várzea 4.661,2 5,39% 

Hidrografia/ reservatório de água 63,7 0,07% 

Reflorestamento 3.762,6 4,35% 

Vila/distrito 82,7 0,10% 

Soma 86.412,4 100,00% 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

 

Observa-se que o uso predominante do solo é de área agrícola e de vegetação e formações 

naturais, 43,7% e 39,3%, respectivamente. Isso se deve ao fato de a bacia do Rio do Tanque 

compreender três unidades de conservação e cinco de reservas legais. 

Rio São José 

O Ribeirão São José faz parte da bacia do rio do Peixe. A área total da sub-bacia do Ribeirão 

São José é de 5.601,89 ha. 

Com cerca de 56% de ocupação, Vegetação e formações naturais é o maior uso que é feito da 

sub-bacia. Atividades agropecuárias estão em cerca de 17% da área. Reflorestamento ocupa 

cerca de 16% e Capoeira / vegetação de várzea estão em quase 11%. 

Córrego Cachoeira 

O Córrego Cachoeira está inserido da bacia do Rio do Peixe e possui uma área de 

3.028,92 ha. O uso e ocupação da sub-bacia estão detalhados no Quadro 5.34. 
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QUADRO 5.34 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – BACIA DO CÓRREGO CACHOEIRA 

Vegetação e uso do solo do córrego Cachoeira Hectares % 

Vegetação e formações naturais* 878,92 29,02 

Área agrícola/ campo/ pastagem 1.852,68 61,17 

Capoeira/ vegetação de várzea 148,43 4,90 

Hidrografia/ reservatório de água 2,61 0,09 

Reflorestamento 146,29 4,83 

Soma 3.028,92 100,00 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

 

O uso do solo através de atividades agrícolas é o que representa maior porcentagem na sub-

bacia com 61%, sendo que vegetação e formações naturais representam 29%. Esses índices 

representam que a bacia está levemente protegida, no entanto com o aumento das áreas de 

preservação na sub-bacia do ribeirão São José pode-se esperar que essas ações interfiram 

positivamente na sub-bacia do córrego Cachoeira. 

Córrego Santa Cruz 

O Córrego Santa Cruz está inserido da bacia do Rio do Peixe e possui uma área de 

2.670,23 ha. O uso e ocupação da sub-bacia estão detalhados no Quadro 5.35. 

QUADRO 5.35 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – BACIA DO CÓRREGO SANTA CRUZ  

Vegetação e uso do solo do córrego Santa Cruz Hectares % 

Vegetação e formações naturais* 905,38 33,91 

Área agrícola/ campo/ pastagem 1.414,14 52,96 

Capoeira/ vegetação de várzea 149,28 5,59 

Hidrografia/ reservatório de água 2,07 0,08 

Reflorestamento 196,16 7,35 

Vila/distrito 3,21 0,12 

Soma 2.670,23 100,00 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

O uso do solo através de atividades agrícolas é o que representa maior porcentagem na sub-

bacia com 53%, sendo que vegetação e formações naturais representam 34%. A despeito 

dessas porcentagens, a sub-bacia apresenta-se em condição antagônica em várias de suas 

porções. Em alguns locais, mais vegetados, há boa condição de manutenção dos recursos 

hídricos. No entanto, nas porções em que há ocupação agropecuária, os mananciais estão 

ameaçados pelo uso intensivo agressivo. 

5.1.9.2 Disponibilidade Hídrica 

Para a avaliação da disponibilidade hídrica dos possíveis mananciais de abastecimento do 

município de Itabira foram utilizados os dados disponíveis no estudo realizado pela VALE S.A. 

“Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira”. No estudo foi 

considerada a vazão disponível para captação a fio d’água e vazão disponível através de 

reservatórios de regularização.  
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O Quadro 5.36 mostra as vazões calculadas para cada manancial, adotando que a captação 

seria realizada por meio de fio d’água. 

QUADRO 5.36 – VALORES DE VAZÃO PARA CAPTAÇÃO A FIO D’ÁGUA  

Bacia Curso d'água 

Vazões (l/s) 

Q
7,10

 Q 
Residual

 (50% Q
7,10

) Q 
Máx Captação

 (50% Q
7,10

) 

Rio do Tanque Tanque em Faz. Cerro Azul 3.039 1.519,5 1.519,5 

Rio do Peixe 

Cachoeira (Foz) 183 91,5 91,5 

Santa Cruz 161 80,5 80,5 

São José 319 159,5 159,5 

Fonte: Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira, 2007. Adaptação: Engecorps, 2014 

 

 

Analisando os dados disponíveis no Quadro 5.32 é possível analisar que utilizando a demanda 

calculada para 2035 (fim do horizonte adotado no PMSB) o único manancial capaz de suprir a 

demanda por captação a fio d’água é o Rio Tanque. Os outros mananciais conseguiriam 

atender a demanda com a utilização dos sistemas existentes Pureza e Gatos, utilizando-se da 

vazão outorgada de cada sistema, 80L/s e 40L/s, respectivamente.  

O Quadro 5.37 mostra as vazões calculadas para os mananciais escolhidos, adotando que a 

captação seria realizada por meio de reservatórios de regularização. 

QUADRO 5.37 – VALORES DE VAZÃO PARA CAPTAÇÃO UTILIZANDO BARRAMENTO  

Bacia Sub-Bacia 

Vazão Máxima de Captação 

Com reservatório 

(MLT) 

Com reservatório (recomendado 

70% MLT) 

(l/s) (l/s) 

Rio do Tanque Tanque  9.999 6.364 

Rio do Peixe 

Cachoeira  537 341 

Santa Cruz 475 298 

São José 944 594 

 

 

Analisando os dados disponíveis no Quadro 5.33 todos os mananciais estudados são capazes 

de suprir a demanda calculada para 2035 (fim do horizonte adotado no PMSB) sem a 

necessidade da utilização dos sistemas atuais. 

Ressalta-se que a análise do futuro manancial de abastecimento já está em processo licitatório e 

que todos os mananciais acima citados serão novamente estudados para que seja tomada a 

decisão através dos dados desse estudo. 

5.1.10 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Distrito Ipoema 

5.1.10.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Distrito de Ipoema 

encontram-se apresentadas a seguir: 
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 Extensão da Rede de Distribuição de Água  ..........................................6,7 km (SAAE, 2013); 

 Extensão das Linhas de Adução de Água Bruta ...................................1,44 km (SAAE, 2013); 

 Volume Faturado .................................................................  6.890.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume Micromedido ..........................................................  6.890.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume Produzido ................................................................ 7.952.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume de Lavagem de Filtro .................................................  185.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Perdas Totais ...........................................................................  877.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Perdas Totais ...............................................................................................  45 L/ligação.dia; 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ..................................................  650 (SAAE, 2013); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ...............................................  657 (SAAE, 2013); 

 Vazão Média de Captação .................................................................. 8,18 L/s (SAAE, 2013); 

 Período médio diário de funcionamento ............................................................. 9 horas/dia; 

 Capacidade Nominal da ETA Ipoema .................................................... 18 L/s (SAAE, 2013); 

 Volume Total de Reservação ................................................................ 200 m³ (SAAE, 2013). 

5.1.10.2 Manancial de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O Sistema de Abastecimento de Água do distrito Ipoema tem como fonte produtora o ribeirão 

Aliança (córrego Quebra-Ossos), pertencente à bacia do rio Santo Antônio, sub-bacia do rio 

Doce.  

Ressalta-se que o SAAE está em processo de obtenção da outorga de captação nº 010422/2012 

pela SUPRAM/LM. A captação é efetuada através de uma barragem de nível e possui 

coordenadas geográficas na latitude 19°37’33,77’’S e longitude 43°26’9,73’’O, sendo a vazão 

média de captação de 8,18 L/s. As Fotos 5.35 e 5.36 ilustram a captação no ribeirão Aliança. 
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Foto 5.35 – Captação Ribeirão Aliança – Ipoema Foto 5.36 – Ribeirão Aliança – Ipoema 

5.1.10.3 Elevação e Adução de Água Bruta  

A água bruta é recalcada até a Estação de Tratamento de Água (ETA Ipoema) através de estação 

elevatória de água bruta, localizada ao lado da captação, cujas características estão 

apresentadas no Quadro 5.38. Ressalta-se que durante os períodos chuvosos a casa de bombas 

inunda, sendo assim necessária uma intervenção para sanar o problema. 

Quadro 5.38 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/ POTÊNCIA NOMINAL/ VAZão NOMINAl 

Denominação Situação operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAB Ipoema 1+1R 18 30 N/D Precária 

N/D – Não Disponível; EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta; AMT – Altura Manométrica Total. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

A Foto 5.37 ilustra a EEAB Ipoema. 

 

Foto 5.37 – EEAB – Ipoema 
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As principais características da adutora de água bruta (AAB), que recalca água bruta da EEAB 

até a ETA Ipoema estão descritas no Quadro 5.39. 

Quadro 5.39 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA Bruta 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 

Material 
Recalque ou 

Gravidade 

AAB EEAB Ipoema ETA Ipoema 100 1.440 F°F° Recalque 

AAB – Adutora de Água Bruta; EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta. Fonte: SAAE Itabira 

 

5.1.10.4 Tratamento de Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rua Geraldo Luís Vieira – Distrito Ipoema, nas coordenadas geográficas na 

latitude 19°37’18’’S e longitude 43°25’48,7’’O, a ETA Ipoema é do tipo convencional, com 

capacidade nominal de 18 L/s, e dotada de laboratório de controle de qualidade da água.  

O sistema de tratamento de água de Ipoema foi inaugurado em 1992, onde era composto de 

uma ETA compacta e a mesma ficou ativa até o ano de 2008. Nesse ano a ETA compacta foi 

desativada e foi instalada uma ETA convencional, que hoje é responsável pelo abastecimento 

de 100% da população urbana do distrito. 

Ao chegar à ETA, a água bruta passa pelo tanque de mistura para adição do sulfato de alumínio 

e simultaneamente, recebe cal hidratada para correção do pH. E então, passa pelas câmaras de 

floculação, decantadores e filtros. 

Após passar por esse sistema, a água já tratada recebe a desinfecção e fluoretação, e antes de 

seguir para o reservatório a água é fluoretada através de um dosador. 

O tempo e vazão média de operação são de 9 horas/dia e 12 L/s, respectivamente. As fotos 

5.38 a 5.43 ilustram as unidades da ETA. 

  

Foto 5.38 – ETA Ipoema Foto 5.39 – ETA Ipoema – Tanque de Mistura 
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Foto 5.40 – ETA Ipoema – Tanque de Floculação Foto 5.41 – ETA Ipoema – Vista Geral dos Tanques 

de Tratamento 

  

Foto 5.42 – ETA Ipoema – Laboratório Foto 5.43 – ETA Ipoema – Produtos Químicos 

A ETA Ipoema não possui sistemas de tratamento do lodo dos decantadores e floculadores, 

nem sistema de recirculação das águas de lavagem dos filtros, de modo que tais resíduos são 

lançados nos mananciais. Não há informações sobre os volumes descartados. 

5.1.10.5 Reservação 

O sistema de reservação do distrito Ipoema possui apenas um reservatório de água tratada 

instalado, denominado RS 47, circular, apoiado de concreto com capacidade de 200 m³. A 

Foto 5.44 ilustra o RS 47. 
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Foto 5.44 – Reservatório RS 47 

5.1.10.6 Rede de Distribuição de Ipoema 

Segundo o SAAE, a extensão total da malha da rede de distribuição do distrito Ipoema é de 

aproximadamente 6,7 km. Não há informações sobre características como diâmetro, material e 

estado de conservação da rede. 

5.1.11 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Distrito Senhora do Carmo 

5.1.11.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Distrito Senhora do Carmo 

encontram-se apresentadas a seguir: 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água  ........................................5,36 km (SAAE, 2013); 

 Extensão das Linhas de Adução de Água Bruta ...................................2,49 km (SAAE, 2013); 

 Volume Faturado .................................................................. 3.931.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume Micromedido ........................................................... 3.931.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume Produzido ................................................................ 9.133.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Volume de Lavagem de Filtro ..............................................  1.135.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Perdas Totais ......................................................................... 4.067.000 L/mês (SAAE, 2013); 

 Perdas Totais .............................................................................................. 449 L/ligação.dia; 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ................................................... 302 (SAAE, 2013); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ................................................. 306 (SAAE, 2013). 

 Vazão Média de Captação  ................................................................. 8,46 L/s (SAAE, 2013); 
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 Período médio diário de funcionamento ..........................................................  10 horas/dia; 

 Capacidade Nominal da ETA Senhora do Carmo ................................ 13,8 L/s (SAAE, 2013); 

 Volume Total de Reservação ................................................................ 200 m³ (SAAE, 2013). 

5.1.11.2 Manancial de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

O Sistema de Abastecimento de Água do distrito Senhora do Carmo tem como fonte produtora 

o ribeirão do Onça, pertencente à bacia do rio Tanque, sub-bacia do rio Santo Antônio, que 

por sua vez é sub-bacia do rio Doce.  

Para aproveitar as instalações de uma antiga usina de energia elétrica, atualmente desativada, 

foi utilizado o barramento já existente no manancial do ribeirão do Onça, com um canal de 

derivação de aproximadamente 200 m de extensão para conduzir a água até a caixa de 

tomada de água no início da adutora.  

Ressalta-se que o SAAE está em processo de obtenção da outorga de captação (processo 

técnico formalizado no IGAM nº 10320/2009), cujas coordenadas geográficas são na latitude 

19°29’41,07’’S e longitude 43°22’41,06’’O. A vazão média de captação é de 8,46 L/s.  

5.1.11.3 Elevação e Adução de Água Bruta  

A água bruta é recalcada até a Estação de Tratamento de Água (ETA Senhora do Carmo) através 

de estação elevatória de água bruta, cujas características estão apresentadas no Quadro 5.40. 

QUADRO 5.40 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/ POTÊNCIA NOMINAL/ VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação Situação operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAB Carmo 1+1R 10 25 N/D Precária 

EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta; AMT – Altura Manométrica Total; N/D – Não Disponível. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As principais características da adutora de água bruta (AAB), que recalca água bruta da EEAB 

Carmo até a ETA Senhora do Carmo estão descritas no Quadro 5.41. 

QUADRO 5.41 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA 

Denominação Unidade de saída 
Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 

Material 
Recalque ou 

Gravidade 

AAB EEAB Carmo ETA Carmo 150 495,77 N/D Recalque 

AAB – Adutora de Água Bruta; EEAB – Estação Elevatória de Água Bruta; N/D – Não Disponível. Fonte: SAAE Itabira 
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5.1.11.4 Tratamento de Água e Disposição Final do Lodo 

Localizada na Rua Pádua – Distrito Senhora do Carmo, nas coordenadas geográficas na latitude 

19°30’46,4’’S e longitude 43°22’26,5’’O, a ETA Senhora do Carmo é do tipo compacta, possui 

capacidade nominal de 13,8 L/s, foi inaugurada em 1991 e atualmente é responsável pelo 

abastecimento de 100% da população urbana do distrito. 

Ao chegar à ETA, a água bruta recebe sulfato de alumínio e, simultaneamente, recebe 

carbonato de sódio para correção do pH, e então, passa pelo decantador e filtro. Após passar 

por esse sistema, a água já tratada recebe a desinfecção por cloro e fluoretação, para em 

seguida seguir ao Centro de Reservação. A ETA possui dosador de flúor. 

Ressalta-se que a ETA está funcionando sob monitoramento constante do SAAE. Foi instalado 

mais um filtro em fevereiro de 2015, com a finalidade de reduzir a turbidez, o que melhorou a 

qualidade da água. Apesar dessa intervenção, permanece a necessidade de substituição da ETA 

Compacta para atender a população no futuro. 

O tempo e vazão média de operação são de 10 horas/dia e 8,46 L/s, respectivamente. As fotos 

5.45 e 5.46 ilustram as unidades da ETA. 

  

Foto 5.45 – ETA Senhora do Carmo 
Foto 5.46 – ETA Senhora do Carmo – Produtos 

Químicos 

A ETA Senhora do Carmo não possui sistema de tratamento do lodo do decantador e 

floculador, nem sistema de recirculação das águas de lavagem do filtro, de modo que tais 

resíduos são lançados no ribeirão do Onça. Não há informações sobre os volumes descartados. 

5.1.11.5 Reservação 

O sistema de reservação do distrito Senhora do Carmo possui apenas um reservatório de água 

tratada instalado ao lado da ETA, denominado RS 48, circular, apoiado de concreto com 

capacidade de 200 m³. A Foto 5.47 ilustra o RS 48. Ressalta-se que o reservatório, apesar de 

capaz de atender a demanda em volume, não atende a toda a população, devido à ocorrência 

de bairros em cotas maiores que o reservatório. 
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Foto 5.47 – Reservatório RS 48 

5.1.11.6 Rede de Distribuição de Senhora do Carmo 

Segundo o SAAE, a extensão total da malha da rede de distribuição do distrito Senhora do 

Carmo é de aproximadamente 5,36 km. Não há informações sobre características como 

diâmetro, material e estado de conservação da rede. Foi informada pelo SAAE a existência de 

poços de visita e de registros que foram cobertos, dificultando a manutenção da rede existente, 

e também que a rede de saída da água tratada do reservatório para a rede de distribuição fica 

localizada em terreno particular, sendo necessária a sua substituição. 

5.1.12 Sistema de Abastecimento de Água Existente nos Bolsões Urbanos 

No município de Itabira, existem 3 bolsões urbanos cujos sistemas de abastecimento de água 

são operados pelo SAAE de Itabira.: Barro Branco, Boa Esperança e Chapada. 

5.1.12.1 Bolsão Urbano Barro Branco 

O bolsão Urbano Barro Branco localiza-se a cerca de 14 km a sudoeste do centro de Itabira.  

O sistema de abastecimento de água do bolsão urbano atende a uma população de 272 

habitantes e conta com uma captação de água bruta através de um poço tubular profundo, o 

Poço 01 – Barro Branco, localizado na rodovia MG-129, km 10 – Bairro Barro Branco, nas 

coordenadas geográficas de latitude 19°41’43,5”S e longitude 43°18’12,0”O. 

A captação ocorre por meio de uma bomba submersa com vazão de 6,04 m³/h, com tempo 

médio de operação de 15 h/dia.  

A água captada é tratada com a adição de cloro e armazenada em um reservatório, RS 46, 

apoiado, circular, constituído de concreto, com capacidade de 100 m³, e posteriormente 

distribuída para o abastecimento e consumo dos moradores. 

Nos Quadros 5.42 a 5.44 estão apresentados os principais dados do poço do bolsão urbano 

Barro Branco. 
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QUADRO 5.42 – INFORMAÇÕES DO POÇO DO BOLSÃO URBANO BARRO BRANCO 

Denominação Situação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação 

(Bomba) 

(L/s) 

Diâmetro 

do Poço 

(mm ou  

Pol.) 

Profundidade  

(m) 

Tempo 

Operação  

(h/dia) 

Vazão de 

Operação 

do Poço 

(L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

Outorga 

Poço 01 Operação 1,67 6” 150 15 1,67 PP 
Processo 

Formalizado 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

QUADRO 5.43 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência AMT (m.c.a) 

Conjunto motobomba do Poço 01 1 1,67 4,5 Hp 83 Boa 

AMT – Altura Manométrica Total. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As características da adutora de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.44. 

QUADRO 5.44 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação 
Unidade de 

saída 

Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 
Extensão (m) Material 

Recalque ou 

Gravidade 

AAT Poço 01 RS-46 100 457,15 PVC Recalque 

AAT – Adutora de Água Tratada. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As fotos 5.48 e 5.49 ilustram o poço e o reservatório do bolsão urbano Barro Branco. 

  

Foto 5.48 – Poço 01 – Barro Branco Foto 5.49 – RS 46 – Barro Branco 

5.1.12.2 Sistema Chapada/Boa Esperança 

O sistema de abastecimento de água de Chapada/Boa Esperança atende a esses dois bolsões 

urbanos, que estão localizadas a cerca de 20 km a sudoeste do centro de Itabira. O sistema é 

constituído de 3 poços profundos: 1 poço no bolsão urbano Boa Esperança e 2 no bolsão 

urbano Chapada, e apenas um reservatório.  
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Bolsão urbano Boa Esperança 

A captação de água do bolsão urbano Boa Esperança ocorre através do poço tubular profundo 

– Boa Esperança, localizado na Rua João Paulo II, nas coordenadas geográficas na latitude 

19°42’46,60”S e longitude 43°19’15,70”O. 

A captação ocorre por meio de uma bomba submersa com vazão de 5,4 m³/h, com tempo 

médio de funcionamento de 13 h/dia. A água captada é tratada com a adição de cloro e 

armazenada em um reservatório, RS 40, com capacidade de 200 m³ de água, o qual também 

recebe água dos dois poços existentes no bolsão urbano Chapada e posteriormente é 

distribuída para o abastecimento e consumo dos moradores. 

Nos Quadros 5.45 a 5.46 estão apresentados os principais dados do poço do bolsão urbano 

Boa Esperança. 

QUADRO 5.45 – INFORMAÇÕES DO POÇO DO BOLSÃO URBANO BOA ESPERANÇA 

Denominação Situação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação 

(Bomba) 

(L/s) 

Diâmetro 

do Poço 

(mm ou  

Pol.) 

Profundidade  

(m) 

Tempo 

Operação  

(h/dia) 

Vazão de 

Operação 

do Poço 

(L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

Outorga 

Poço Boa Esperança Operação 1,7 6” 80 13 1,5 PP Não 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

QUADRO 5.46 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação Vazão 

(L/s) 
Potência AMT (m.c.a) 

Conjunto motobomba do Poço 1 1,5 6 cv 100 Boa 

AMT – Altura Manométrica Total. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As características da adutora de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.47. 

QUADRO 5.47 – INFORMAÇÕES DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Denominação 
Unidade de 

saída 

Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 
Extensão (m) Material 

Recalque ou 

Gravidade 

AAT Poço RS-40 75 667,55 F°F° Recalque 

AAT - Adutora de Água Tratada. Fonte: SAAE Itabira 

 

Bolsão urbano Chapada 

O bolsão urbano possui como fonte de produção dois poços profundos. O Poço 01 – 

Chapada, localizado nas coordenadas geográficas de latitude 19°42’13,82”S e longitude 

43°19’11,71”O, é utilizado pelo SAAE para abastecimento público da população do bolsão 

urbano Chapada, correspondente a 1.131 habitantes, aproximadamente 1% da população do 

município. 
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Possui a capacidade de produção de 10 m³/h, considerando o período médio de 

funcionamento de 16 h/dia, o poço será responsável pela produção de 170 m³ de água por 

dia.  

A água captada é tratada e destinada ao reservatório e posterior abastecimento e consumo dos 

moradores. 

O Poço 02 – Chapada está localizado em área denominada “Areias”, próximo à rodovia MG-

129, Bairro Chapada, nas coordenadas geográficas de latitude 19°41’49,28”S e longitude 

43°19’14,17”O, onde ocorre a captação por meio de uma bomba submersa com vazão de 

8,35 m³/h, com funcionamento médio de 6 h/dia.   

A água captada é tratada (cloração) e segue diretamente à rede de distribuição para o 

abastecimento e consumo dos moradores. 

Nos Quadros 5.48 a 5.50 estão apresentados os principais dados dos poços da comunidade 

Chapada. 

QUADRO 5.48 – INFORMAÇÕES DO POÇO DO BOLSÃO URBANO CHAPADA 

Denominação Situação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação 

(Bomba) 

(L/s) 

Diâmetro 

do Poço 

(mm ou  

Pol.) 

Profundidade  

(m) 

Tempo 

Operação  

(h/dia) 

Vazão de 

Operação 

do Poço 

(L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

Outorga 

Poço 01 – Chapada Operação 3,33 6” 90 16 2,77 PP 
Processo 

Formalizado 

Poço 02 – Areias Operação 2,77 6” 120 6 2,32 PP Não 

Fonte: SAAE Itabira 

 

 

QUADRO 5.49 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIA NOMINAL/VAZÃO 

NOMINAL 

Denominação 
Situação 

operacional 

Características do conjunto motobomba 

Situação Vazão 

(L/s) 
Potência AMT (m.c.a) 

Conjunto motobomba do Poço 01 1 3,33 9 cv 128 Boa 

Conjunto motobomba do Poço 02 1 2,32 5 hp 110 Boa 

AMT – Altura Manométrica Total. Fonte: SAAE Itabira 

 

 

As características da adutora de água tratada (AAT) estão descritas no Quadro 5.50. 

QUADRO 5.50 – INFORMAÇÕES DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Denominação 
Unidade de 

saída 

Unidade de 

chegada 

Diâmetro 

(mm) 
Extensão (m) Material 

Recalque ou 

Gravidade 

AAT 
Poço 01 – 

Chapada 
RS-40 75 804,14 F°F° Recalque 

AAT - Adutora de Água Tratada. Fonte: SAAE Itabira 
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Os 2 poços recalcam água para o reservatório RS 40, apoiado, constituído de concreto, com 

capacidade de 200 m³.  

As fotos 5.50 a 5.54 ilustram os poços e o reservatório do Sistema Chapada/Boa Esperança. 

  

Foto 5.50 – Poço 02 – Areias Foto 5.51 – Poço 02 – Areias 

  

Foto 5.52 – Poço 01 – Chapada Foto 5.53 – Poço 01 – Boa Esperança 

 

Foto 5.54 – Reservatório RS 40 – Sistema Chapada/Boa 

Esperança 
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Segundo informações do SAAE, o reservatório apresenta pontos de vazamento e não foram 

disponibilizados dados sobre as redes de distribuição dos bolsões urbanos. 

5.1.12.3 Demais Bolsões Urbanos 

Na atualização do plano diretor sustentável do município, que está sendo elaborado, foram 

identificadas 9 localidades caracterizadas como perímetro urbano. São elas: Ribeirão São José 

de Cima, Ribeirão São José de Baixo, Engenho, Rocinha, Várzea, Candidópolis, Turvo, São José 

do Macuco e Serra dos Alves. Abaixo são apresentados os dados referentes ao abastecimento 

de água da localidade do Turvo. 

A localidade é abastecida por dois poços profundos. O poço 01 – José Nepomuceno, 

localizado nas coordenadas geográficas de latitude 19°39'4.84"S e longitude 43°21'24.16"O, e 

o Poço 02 – Poço Pimentel localizado nas coordenadas geográficas de latitude  19°39'3.36"S e 

longitude  43°21'42.13"O, são utilizados pela comunidade para abastecimento público. Não 

foram obtidas informações sobre a capacidade nominal da bomba, nem o tempo de operação 

dos poços. As Fotos 5.55 e 5.56 ilustram os dois poços da localidade do Turvo. 

  

Foto 5.55 – Poço 01 – José Nepomuceno Foto 5.56 – Poço 02 – Pimentel 

Vale mencionar que apesar dos poços serem revestidos com cimento e terem proteção 

sanitária, os mesmos não contam com cercamento dos poços e o painel elétrico dos dois poços 

ficam exposto a chuva. Ressalta-se que os poços se localizam dentro de propriedades 

particulares, o poço 01 localiza-se dentro de um canavial e o poço 02 em área de pasto. A 

operação dos poços é por parte dos moradores da localidade, e quando necessária 

manutenção o SAAE é chamado e presta esse tipo de serviço. 

A água captada é encaminhada ao sistema de reservação, que antes de chegar aos reservatórios 

a água bruta é tratada através de um clorador e destinada a três reservatório constituídos de 

fibra de vidro com capacidade de armazenamento de 10 m³ cada, somando 30 m³ de volume 

de reservação. Os reservatórios estão localizados nas coordenadas geográficas de latitude 

19°39'10.34"S e longitude 43°21'33.32"O. As Fotos 5.57 e 5.58 ilustram o sistema de 

reservação. 
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Foto 5.57 – Clorador – Turvo Foto 5.58 – Reservatórios – Turvo 

Os reservatórios estão em bom estado de manutenção, no entanto também não possuem 

proteção. Posteriormente ao sistema de reservação a água segue para abastecimento e 

consumo dos moradores. Os dados da rede de distribuição não foram informados e não existe 

cadastro da rede existente nem o número de ligações. Atualmente foi informado pela Líder da 

localidade que não há cobrança de água, mas que já foi posicionada ao SAAE a intenção da 

instalação de hidrômetros e de um sistema de tarifação, uma vez que, de acordo com a 

mesma, existe muito desperdício de água. 

As demais localidades urbanas possuem soluções individuais alternativas. Abaixo estão listadas 

as características do sistema de abastecimento de águas dessas localidades. 

 Candidópolis: Captação realizada por meio de 1 poço profundo e sistema de reservação de 

30 m³; 

 Ribeirão São José de Cima: Captação realizada por meio de nascentes, coletivas e 

individuais e sistema de reservação de 10 m³; 

 Ribeirão São José de Baixo: Captação realizada através de 1 poço profundo e sistema de 

reservação de 10 m³; 

 São José do Macuco: Captação realizada através de 1 poço profundo e sistema de 

reservação de 5 m³; 

 Serra dos Alves: Captação realizada em manancial superficial e sistema de reservação de 

10 m³. 

Não foram informados dados sobre tratamento e distribuição da água. Os dados referentes às 

localidades de Engenho, Rocinha e Várzea não foram disponibilizados, no entanto as soluções 

devem ser semelhantes à das outras localidades citadas. 
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5.1.13 Análise Operacional dos Sistemas de Abastecimento de Água 

5.1.13.1 Análise Operacional dos Sistemas de Abastecimento de Água 

Os principais problemas verificados no Sistema de Abastecimento de Água de Itabira 

encontram-se resumidos a seguir.  

5.1.13.2 Captação, Adução e Elevação de Água Bruta 

Sistema Pureza/Areão 

Captação Córrego Candidópolis: A vazão captada é acima do permitido pela Outorga, o 

reservatório de captação encontra-se assoreado, a qualidade da água captada vem sofrendo 

alterações devido à mudança do uso e ocupação do solo da bacia, mesmo a bacia sendo 

protegida. Em períodos de seca o trecho a jusante do barramento fica praticamente seco, pois 

toda a vazão é utilizada para abastecimento. 

 Captação Rio do Peixe, EEAB e AAB: Captação para suprir a baixa vazão do Córrego 

Candidópolis na estiagem (vazão outorgada de 60 L/s), não possui nem proteção. A 

captação ocorre à jusante da Barragem de Rejeito da VALE S.A., a elevatória de água bruta 

não é automatizada, não possui bomba reserva e necessita de manutenção. A adutora de 

água bruta encontra-se em bom estado de conservação. 

 Poços Areão, EEABs e AABs: As unidades desse sistema não apresentam deficiências. 

Sistema Gatos 

 Captação Córrego Pai João, EEAB e AAB: A bacia do manancial de captação encontra-se 

protegida, no entanto há descarte de esgoto in natura. A elevatória e adutora de água bruta 

encontram-se em bom estado de conservação. 

 Captação Córrego Duas Barras: Sistema de reforço de estrutura precária acionado em 

longos períodos de estiagem. A bacia do manancial encontra-se bastante degradada, mas o 

problema principal é o fato de a montante da captação ter um Barragem de Finos da VALE 

S.A., um antigo lixão (atual aterro sanitário) e um matadouro. A captação é feita em área 

sem proteção e com presença de animais, podendo prejudicar a qualidade da água 

captada. A elevatória está em área de várzea do rio. 

Sistema Três Fontes/Pará 

 Captação Água Santa: Vazão de captação não constante 

 Poços Três Fontes, EEABs e AABs: Cinco poços profundos, sem automatização da operação 

e da macromedição de captação, a vazão de produção dos poços está diminuindo. As 

elevatórias e adutoras não apresentam problemas. Um dos poços não tem solução devido a 

problemas estruturais. 
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Ressalta-se que a disponibilidade hídrica desses mananciais em períodos de operação normal 

ou estiagem não é suficiente para atender a demanda adotada, cabendo ao município analisar 

qual a melhor opção para atender esse déficit de abastecimento que o município já se 

encontra. Dependendo das escolhas realizadas todo o Sistema de Abastecimento de Água será 

impactado. 

5.1.13.3 Tratamento 

Sistema Pureza/Areão 

 ETA Pureza: Sistema de avaliação da qualidade automatizado não está funcionando, o 

sistema de filtração está sofrendo com a passagem de alguns flocos do tratamento anterior. 

As outras estruturas da ETA estão em boas condições, apesar da ETA ser antiga ela passou 

por reformas. Não possui sistema de recirculação da água de lavagem dos filtros nem 

sistema de tratamento do lodo gerado no tratamento
9

. 

 ETA Areão: Sistema de tratamento simplificado. Não há problemas relatados na eficiência 

de tratamento ou na qualidade da água tratada. 

Sistema Gatos 

 ETA Gatos: A ETA é antiga e precisa de manutenção das suas estruturas. Não possui sistema 

de recirculação da água de lavagem dos filtros nem sistema de tratamento do lodo gerado 

no tratamento. 

Sistema Três Fontes/Pará 

 ETA Pará: A ETA é antiga e também precisa de manutenção. Possui capacidade de 

tratamento de 50 L/s, no entanto só tem permissão por outorga para tratar 20 L/s. No 

entanto, como a vazão de captação sofre com a oscilação da vazão, a ETA também tem 

esse problema. A ETA não possui sistema de recirculação da água de lavagem dos filtros 

nem sistema de tratamento do lodo gerado no tratamento. 

Senhora do Carmo 

 ETA Senhora do Carmo: A ETA é do tipo compacta passou por nova reforma com a adição 

de um novo filtro, estando sob monitoramento do SAAE quanto à eficiência da reforma 

realizada. Já foram realizadas várias manutenções, no entanto continua apresentando 

problemas.  

Assim como o sistema de captação, o sistema de tratamento é insuficiente para atender as 

demandas futuras. Novamente algumas mudanças/intervenções no sistema dependerão de qual 

manancial será escolhido para atender a demanda futura. 

  

                                              

9
 Está em fase de licitação para implantação da UTR dessas ETAs. 
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5.1.13.4 Reservação, Elevação e Adução de Água Tratada 

 Volume de reservação: Pelas projeções adotadas (Atualização do Plano Diretor de 

Abastecimento de Água e FJP), o volume de reservação é insuficiente para atender a 

demanda futura.  

 Reservação Setorial: como há necessidade de se implantar novos reservatórios, se faz 

necessário um estudo para prever em qual setor será feita a implantação.  

 Estado de conservação dos reservatórios: Existem reservatórios que precisam de 

manutenção e alguns que necessitam ser substituídos. 

 Elevação e Adução de Água Tratada: A EEAT Fênix está subdimensionada e quando ocorre 

queda de energia o sistema demora de 2 a 3 dias para retomar, deixando assim os bairros 

sem atendimento. Apesar de existirem muitas adutoras de água, o SAAE não relatou 

nenhum problema operacional. 

 A casa de bombas da captação do distrito Ipoema inunda em períodos chuvosos, assim será 

necessário reforma estrutural ou troca do local da casa de bombas. 

5.1.13.5 Distribuição 

 Rede de Distribuição: Cerca de 20 km de rede constituída de cimento amianto deve ser 

substituída. A rede de Ferro Fundido deve ser analisada, pois em sua grande maioria se 

trata de redes antigas e com propensão maior a problemas na rede. O cadastro da rede não 

está atualizado, sendo assim necessário a sua atualização constante em SIG e também 

precisa integrar o cadastro técnico com o comercial. 

Existem setores de abastecimento, no entanto eles devem ser revistos visando melhoria 

operacional do sistema. O índice de perdas na distribuição é elevado, 40%, e cerca de 66% 

dos hidrômetros precisam ser trocados. 

5.1.13.6 Análise Operacional dos Serviços de Água com Base em um Sistema de Indicadores 

Para análise e avaliação da prestação atual dos serviços de abastecimento de água, adotaram-se 

alguns indicadores constantes do Glossário de Informações de Água e Esgotos do Ministério das 

Cidades, considerados mais apropriados para essa avaliação em questão. Foram reproduzidos a 

seguir para facilidade de compreensão da avaliação da prestação de serviços em referência. 

 IN
009

 – Índice de Hidrometração – % 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

 

 IN
020

 – Extensão de Rede de Água por Ligação – m/ligação 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
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 IN
022

 – Consumo Médio Per Capita de Água – L/hab.dia 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

 

 IN
023

 – Índice de Atendimento Urbano de Água - % 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

 

 IN
028 

– Índice de Faturamento de Água – % 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑢𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜)
 

 

 IN
049

 – Índice de Perdas na Distribuição – % 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑢𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) −  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑢𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜)
 

 

 IN
051 

– Índice de Perdas por Ligação – L/ligação.dia 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑢𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) −  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

 

 IN
058 

– Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de  

água – kWh/m
3

) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑚 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 +  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜)
 

 

 IN
071

 – Economias Atingidas por Paralisações – econ./paralisação 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎çõ𝑒𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎çõ𝑒𝑠
 

 IN
072

 – Duração Média das Paralisações – horas/paralisação 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎çõ𝑒𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎çõ𝑒𝑠
 

 

No Quadro 5.51, encontram-se reproduzidos os valores desses indicadores para a situação de 

2013, conforme informações constantes do SNIS do Ministério das Cidades: 
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QUADRO 5.51 – VALORES DE ALGUNS INDICADORES OPERACIONAIS PARA AVALIAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SNIS 2012 E 2013 – ITABIRA 

Indicador Unidade Valor Ano do SNIS 

IN
009

 – Índice de Hidrometração % 100,00 2013 

IN
020

 – Extensão de Rede de Água por Ligação m/ligação 11,05 2013 

IN
022

 – Consumo Médio Per Capita de Água* L/hab.dia 164,30 2012 

IN
023 

– Índice de Atendimento Urbano de Água % 100,00 2013 

IN
028

 – Índice de Faturamento de Água – % % 60,30 2013 

IN
049

 – Índice de Perdas na Distribuição % 38,7 2013 

IN
051

 – Índice de Perdas por Ligação L/ligação.dia 369,82 2013 

IN
058

 – Índice de consumo de energia elétrica em 

sistemas de abastecimento de água 
kWh/m

3
 0,87 2013 

IN
071

 – Economias Atingidas por Paralisações econ./paralisação 1.169 2012 

IN
072

 – Duração Média das Paralisações horas/paralisação 12 2012 

 

 

A análise dos indicadores supracitados permite concluir que se trata de um sistema que 

apresenta alguns valores adequados e outros não conformes, segundo apresentado a seguir: 

 O índice de hidrometração (IN
009 

= 100%) é adequado, mas não se pode garantir uma 

medição adequada nos volumes consumidos, uma vez que esse indicador não está referido 

a certas condições não conformes seja por hidrômetros parados ou com incapacidade de 

medição do consumo de forma mais precisa possível, fato esse relatado pelos técnicos 

operacionais do SAAE; 

 A extensão de rede por ligação (IN
020 

= 11,05 m/ligação) é um pouco elevada, indicando 

atendimento, em média, a construções com largura maior dos lotes ou distâncias maiores 

entre as áreas de atendimento, implicando maiores custos para implantação de redes; 

 O consumo de água per capita (IN
022 

= 164,30 L/hab.dia) é um pouco acima da média 

estadual, de 143,41 L/hab.dia indicada pela ANA no estudo do Atlas Brasil. Comparando 

com municípios mineiros do mesmo porte o valor encontrado é parecido com a média, 

que é de 157,71 L/hab.dia. 

 O índice de atendimento urbano de água é adequado (IN
023 

= 100%), abrangendo a 

totalidade da população urbana do município, ou seja, há universalização dos serviços de 

abastecimento de água; 

 O índice de faturamento de água não é elevado (IN
028 

= 69,0%) e é decorrente do elevado 

valor das perdas na distribuição; deve-se salientar que o índice de faturamento é sempre 

superior ao volume consumido (micromedido ou não); 

 O índice de perdas na distribuição é elevado (IN
049 

= 38,70%), dado como para o 

município como um todo, exigindo, a implantação de um Programa de Redução de Perdas; 

deve-se salientar que esse índice informado pelo SNIS 2013 é relativamente comum para 

sistemas de abastecimento de água no Brasil e condiz com os valores encontrados pela 

Atlas Regiões Metropolitanas, que indica média de 40%; 
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 O índice de perdas de água por ligação é elevado (IN
051 

= 369,82 L/ligação.dia), uma vez 

que é bastante superior a 200 L/ligação.dia, considerado neste plano como limite de 

adequação do indicador; 

 O índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água (IN
058 

= 

0,87 kWh/m³) é elevado comparado a outros municípios de porte semelhante como 

Araguari e Coronel Fabriciano, 0,51 e 0,54 (kWh/m³), respectivamente. No entanto 

ressalta-se que não existe um padrão para esse indicador, já que o consumo de energia 

elétrica depende de diversos fatores, como tipo de equipamento, processo de tratamento, 

topografia do município, etc. 

 Os indicadores de qualidade da prestação do serviço de abastecimento de água são difíceis 

de comparar com outras realidades ou apontar um objetivo sem se estudar mais 

detalhadamente as causas dos problemas. Ressalta-se que a operadora dos serviços (SAAE) 

deverá sempre estar buscando o aprimoramento do atendimento às ocorrências visando 

sempre à melhoria da prestação. 

Pode-se chegar à conclusão de que o sistema de água apresenta parâmetros adequados em 

boa parte dos indicadores analisados, com exceção do elevado índice de perdas na distribuição 

e, consequentemente, por ligação, que ocasiona perdas de faturamento e ampliações 

desnecessárias (caso elas se concretizem) em sistemas produtores de água. 

5.1.14 Comparação com Cidades de Mesmo Porte 

Neste item é feita uma análise comparativa dos principais indicadores de Itabira com os de 

outras cidades com características populacionais similares. Nesta análise foram utilizados os 

indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – com ano base de 

2012. Destaca-se que os indicadores de Itabira foram utilizados os valores calculados através 

dos dados enviados pelo SAAE. 

Para a escolha dos municípios a serem comparados, procurou-se, primeiramente, pinçar 

aqueles com porte semelhante e com serviços prestados por uma Autarquia em Minas Gerais e, 

em um segundo momento, abrir o leque de comparação com municípios com porte 

semelhante e com serviços prestados pela COPASA.  

O Quadro 5.52 apresenta os municípios escolhidos e os respectivos prestadores dos serviços de 

abastecimento de água. 
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QUADRO 5.52 –MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE SELECIONADOS 

Município População Urbana (hab) Prestador 

Araguari 103.687 SAE 

Ituiutaba 94.295 SAE 

Muriaé 94.436 DEMSUR 

Passos 102.143 SAAE 

Conselheiro Lafaiete 100.026 COPASA 

Coronel Fabriciano 94.467 COPASA 

Lavras 113.239 COPASA 

Sabará 103.326 COPASA 

 

 

Os Quadros 5.53 e 5.54 apresentam a comparação de Itabira com os municípios escolhidos, 

divididos em Autarquia e COPASA. 

QUADRO 5.53 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – AUTARQUIA 

Código Indicador Itabira Araguari Ituiutaba Muriaé Passos 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado 1,51 0,39 1,37 0,87 0,82 

IN005 Tarifa média de água 1,63 0,39 1,36 1,41 1,01 

IN009 Índice de Hidrometração (%) 100 78,50 100,00 100,00 100,00 

IN020 Extensão de Rede de Água por Ligação (m) 11,05 10,40 12,90 12,40 12,50 

IN022 Consumo Médio Per Capita de Água (L/hab x dia) 164,30 275,2 197 165,4 192,8 

IN023 Índice de Atendimento Urbano de Água (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 

IN028 Índice de Faturamento de Água (%) 60,30 59,76 81,62 80,32 69,64 

IN049 Índice de Perdas na Distribuição (%) 38,70 40,24 27,25 30,51 28,78 

IN051 Índice de Perdas por Ligação (L/dia x ligação) 369,82 565,86 205,70 221,88 239,67 

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 

de abastecimento de água 
0,87 0,44 0,66 0,51 0,62 

QUADRO 5.54 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – COPASA 

Código Indicador Itabira 
Conselheiro 

Lafaiete 

Coronel 

Fabriciano 
Lavras Sabará 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado 1,51 1,66 1,84 1,70 2,41 

IN005 Tarifa média de água 1,63 2,84 2,92 2,98 2,95 

IN009 Índice de Hidrometração (%) 100 99,97 100,00 100,00 100,00 

IN020 Extensão de Rede de Água por Ligação (m) 11,05 11,00 14,50 12,70 13,90 

IN022 Consumo Médio Per Capita de Água (L/hab x dia) 164,30 138,9 117,5 153,7 133,3 

IN023 Índice de Atendimento Urbano de Água (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

IN028 Índice de Faturamento de Água (%) 60,30 70,33 52,87 81,20 53,00 

IN049 Índice de Perdas na Distribuição (%) 38,70 34,70 50,24 24,25 48,88 

IN051 Índice de Perdas por Ligação (L/dia x ligação) 369,82 209,15 406,68 138,56 471,97 

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 

de abastecimento de água 
0,87 0,93 0,54 1,09 0,94 
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Analisando os valores acima explícitos é possível verificar que Itabira possui alguns indicadores 

elevados se comparado aos municípios de mesmo porte, independente de quem é a 

prestadora do serviço. O índice de perdas de 38,7% é superior comparado com os municípios 

de Ituiutaba, Muriaé, Passos, Conselheiro Lafaiete e Lavras. 

O consumo médio de água por habitante dia é inferior a todos os municípios atendidos pela 

COPASA, no entanto é superior ao atendido por autarquia. Essa diferença pode ser observada 

pela tarifa média aplicada. Os municípios atendidos pela COPASA possuem tarifas maiores o 

que regula o desperdício fazendo assim o consumo diminuir. Já os municípios atendidos por 

autarquias possuem tarifas pequenas, o que faz com que não exista um consumo moderado, 

elevando assim o consumo per capita. 

O consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água é elevado comparando 

com os municípios que tem autarquias como prestadoras do serviço, no entanto para os 

municípios com COPASA o valor somente é inferior ao município de Coronel Fabriciano. 

No entanto, destaca-se que a análise e comparação destes indicadores apresentados requerem 

atenção aos seguintes aspectos principais: 

 Os municípios apresentam características topográficas distintas, ocasionando diferenças no 

custo energético dos sistemas de abastecimento de água, refletido no indicador IN058; 

 Os sistemas podem apresentar diferentes tecnologias nas unidades de tratamento e 

particularidades que influenciam os indicadores apresentados; 

 Os aspectos ambientais e sociais específicos de cada município podem ser determinantes 

na variação dos indicadores estudados; 

 É possível notar uma grande diferença entre os valores médios de cobrança pelo serviço de 

abastecimento de água nos municípios, o que reflete diretamente no indicador de consumo 

médio diário. 

Apesar dos municípios serem de porte semelhante à Itabira, pode se concluir que para uma 

análise mais aprofundada, baseando-se nos indicadores expostos, seria necessário um estudo 

mais detalhado de cada sistema de abastecimento dos municípios comparados, onde deveriam 

ser analisadas todas as variantes específicas de cada município, pois as mesmas interferem 

diretamente e indiretamente nos indicadores supracitados. 

5.1.15 Problemas Relatados pela População ao SAAE 

De acordo com informações do SAAE, em tempo normal de abastecimento, não há problemas 

relacionados ao déficit de acesso por problemas operacionais para setores inteiros (bairros), 

mesmo nos pontos localizados em uma cota elevada. No entanto foi informado que problemas 

pontuais e em subsetores ocorrem pela falta de pressão, pressão excessiva, qualidade da água 

abastecida e vazamentos.  
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As principais ocorrências do sistema abastecimento de água estão apresentadas no Quadro 

5.55. 

QUADRO 5.55 – OCORRÊNCIAS NO  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 

VERIFICAR FALTA D'ÁGUA 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Aboboras 1 Madre Maria De Jesus 14 

Agua Fresca 13 Major Lage 34 

Alto Pereira 9 Moinho Velho 3 

Amazonas 16 Monsenhor Jose Lopes  16 

Areão 16 Nova Vista 13 

Balsamo II 1 Novo Amazonas 5 

Balsamos 14 Panorama 5 

Barreiro 10 Para 32 

Barro Branco 15 Pedreira 38 

Bela Vista 23 Penha 17 

Bethânia 18 Posto Agropecuário 4 

Boa Esperança 4 Praia 30 

C.D.I 6 Ribeira De Baixo 1 

Campestre 11 Ribeira De Cima 10 

Cento E Cinco 1 Santa Inês 1 

Centro 51 Santa Marta 3 

Chapada 6 Santa Ruth 33 

Clovis Alvim I 6 Santa Tereza 2 

Clovis Alvim II 8 Santo Antônio 5 

Colina Da Praia 5 São Bento 4 

Conceição 1 São Cristóvão 2 

Conceição de Baixo 1 São Francisco 4 

Conego Guilhermino 12 São Marcos 2 

Eldorado 30 São Pedro 39 

Esplanada Da Estação 20 Valença 7 

Fênix 28 Vila Amélia 5 

Gabiroba 61 Vila Ipoema 2 

Hamilton 2 Vila Paciência 18 

Hamilton II 4 Vila Piedade 11 

Jardim Belvedere 21 Vila Prudêncio 5 

Jardim Das Oliveiras 34 Vila Santa Izabel 2 

Jardim Dos Ipês 1 Vila Santa Rosa 9 

Joao XXIII 19 Vila São Geraldo 4 

Juca Batista 20 Vila São Joaquim 12 

Juca Rosa 16 Vista Alegre 5 

Machado 18 Zona Rural 1 

TOTAL GERAL 920 

Agua Fresca 3 Madre Maria De Jesus 7 

Alto Pereira 4 Major Lage 10 

Amazonas 11 Moinho Velho 1 

Areão 5 Monsenhor Jose Lopes  5 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.55 – OCORRÊNCIAS NO  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 

VERIFICAR PRESSÃO D’ÁGUA 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Balsamos 4 Nova Vista 2 

Barreiro 4 Novo Amazonas 1 

Barro Branco 3 Para 10 

Bela Vista 20 Pedreira 17 

Bethânia 10 Penha 14 

Boa Esperança 1 Praia 16 

Campestre 5 Ribeira De Baixo 1 

Centro 7 Ribeira De Cima 3 

Clovis Alvim I 2 Santa Marta 1 

Clovis Alvim II 3 Santa Ruth 14 

Colina da Praia 2 Santa Tereza 2 

Conceição de Baixo 1 Santo Antônio 1 

Conego Guilhermino 1 São Bento 1 

Eldorado 6 São Francisco 3 

Esplanada Da estação 9 São Marcos 1 

Fênix 5 São Pedro 20 

Gabiroba 22 Valença 4 

Hamilton 2 Vila Ipoema 1 

Jardim Belvedere 1 Vila Paciência 4 

Jardim Das Oliveiras 8 Vila Piedade 2 

Jardim Dos Ipês 5 Vila Prudêncio 4 

Joao XXIII 14 Vila Sálica 1 

Juca Batista 4 Vila Santa Izabel 2 

Juca Rosa 4 Vila Santa Rosa 5 

Machado 2 Vila São Joaquim 7 

TOTAL GERAL 328 

Amazonas 2 Machado 1 

Areão 1 Moinho Velho 1 

Barreiro 1 Praia 1 

Bethânia 1 Santa Inês 1 

Campestre 1 Santa Ruth 1 

Conego Guilhermino 1 Santa Tereza 2 

Fênix 5 Vila Santa Izabel 1 

Gabiroba 1 Vila São Joaquim 1 

Jardim Dos Ipês 3 Senhora Do Carmo 1 

TOTAL GERAL 26 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.55 – OCORRÊNCIAS NO  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 

VERIFICAR PRESSÃO D’ÁGUA 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

SANAR VAZAMENTO D' ÁGUA NA RUA 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Aboboras 6 Major Lage 42 

Agua Fresca 19 Moinho Velho 24 

Alto Pereira 17 Monsenhor Jose Lopes  6 

Amazonas 12 Nova Vista 10 

Areão 18 Novo Amazonas 20 

Balsamos 15 Panorama 2 

Barreiro 14 Para 42 

Barro Branco 10 Pedreira 47 

Bela Vista 45 Penha 23 

Bethânia 55 Posto Agropecuário 4 

Boa Esperança 9 Praia 32 

C.D.I 17 Ribeira De Cima 18 

C.D.I II 2 Santa Inês 7 

Campestre 33 Santa Marta 12 

Centro 89 Santa Ruth 30 

Cidade Nova 2 Santo Antônio 11 

Clovis Alvim I 3 São Bento 1 

Clovis Alvim II 4 São Cristóvão 13 

Colina Da Praia 39 São Francisco 14 

Conceição De Baixo 5 São Marcos 2 

Conego Guilhermino 14 São Pedro 66 

Eldorado 37 Valença 11 

Esplanada da Estação 28 Vila Amélia 25 

Fênix 62 Vila Ipoema 5 

Gabiroba 117 Vila Paciência 15 

Hamilton 9 Vila Piedade 16 

Jardim Belvedere 12 Vila Prudêncio 13 

Jardim Das Oliveiras 57 Vila Sálica 4 

Jardim Dos Ipês 15 Vila Santa Izabel 6 

Jardim Universitário 1 Vila Santa Rosa 21 

Joao XXIII 28 Vila São Geraldo 5 

Juca Batista 16 Vila São Joaquim 21 

Juca Rosa 16 Vista Alegre 3 

Machado 33 Zona Rural 4 

Madre Maria De Jesus 12   

Total Geral 1446 

Fonte: SAAE Itabira 
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De acordo com as ocorrências registradas pelo SAAE apresentadas no Quadro 5.55 acima, no 

período de 15/04/2013 à 15/04/2014, pode-se analisar que: 

 As reclamações por falta d’água no município no período de um ano somaram 920 vezes, 

uma média de 2,5 ocorrências por dia. Os bairros com os maiores números de reclamações 

são: Centro (51), São Pedro (39), Pedreira (38), Major Laje e Jardim das Oliveiras (34 cada) 

e, Praia e Eldorado (30 cada); 

 Quanto ao problema de pressão d’água, a média de reclamações é de quase 1 por dia. Os 

bairros com os maiores números de reclamações são: Gabiroba (22), Bela Vista e São Pedro 

(20 cada); 

 A verificação de distribuição de “água suja” foi solicitada 26 vezes ao longo do período de 

um ano. As reclamações ocorreram de forma dispersa em 18 bairros, com 5 reclamações 

no bairro Fênix; 

 Os vazamentos de água na rede de distribuição tiveram 1.466 registros, uma média de 4 

reclamações por dia. As maiores ocorrências foram registradas no bairro Gabiroba (117), 

seguidas dos bairros Centro (89), São Pedro (66), Fênix (62), Jardim das Oliveiras (57) e 

Bethânia (55). 

Nota-se que o bairro Centro é citado principalmente por falta d’água e por vazamentos na rede 

de distribuição. O bairro São Pedro, além da falta d’água e vazamentos na rede de distribuição 

é também citado por reclamações de problemas de pressão na rede. O maior número de 

reclamações por vazamentos na rede de distribuição ocorreu no bairro Gabiroba, a média foi 1 

reclamação registrada a cada 3 dias. 

Vale mencionar que rompimento na rede pode ser ocasionado por tubulações muito antigas 

que necessitam de trocas, ou ainda por pressão excessiva. Esses tipos de ocorrência no sistema 

de distribuição de água tratada requerem atenção especial. É necessário que o município 

realize um cadastro técnico completo do sistema, para que se conheça com detalhes as 

características da rede e seus assessórios e seu real estado de conservação. Assim, podem-se 

planejar melhor seus setores de manobra a fim de evitar problemas como rompimentos de 

tubulação e as perdas físicas do sistema, e também a troca de redes antigas. 

É importante ressaltar que para municípios de médio porte como é o caso de Itabira, 

problemas pontuais e em subsistemas são comuns e ocorrem em outras realidades, como foi 

diagnosticado no município de Timóteo, também integrante da UPGHR D02 e que tem a 

COPASA como prestadora do serviço de abastecimento de água. Em Timóteo, foram relatados 

problemas similares aos encontrados no município de Itabira, como problemas de pressão, 

vazamentos devido à rede de distribuição antiga e problemas com a qualidade da água 

distribuída. 

No entanto no município de Timóteo foram relatados problemas mais graves, como no caso 

dos bairros Bandeirantes e Novo Tempo que durante alguns períodos do ano há escassez no 
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fornecimento de água, já foi relatado um evento de 45 dias sem água, sendo solucionado com 

abastecimento via caminhão pipa.  

No período de seca atual o SAAE adotou o racionamento do fornecimento de água em todo o 

município. O fornecimento de água é interrompido entre as 13h e 20h todos os dias para que 

os reservatórios mantenham carga suficiente. Nesse caso é importante destacar que foi uma 

medida de evitar um problema mais grave e não se limita apenas ao município de Itabira, 

outros municípios mineiros como Monte Belo, Caeté, Formiga e Juiz de Fora. Outros 

municípios estão fazendo rodízio no abastecimento como Manhuçu e Governador Valadares.  

O racionamento de água acarreta também em problemas com o aumento da turbidez da água 

distribuída e em problemas de rompimento da rede devido à pressão (golpe de Aríete) com 

que a rede volta a ser distribuída e pelo fato da rede de distribuição em alguns locais ser 

constituída de cimento amianto. 

5.1.16 Monitoramento da Qualidade da água 

A qualidade da água está sujeita a inúmeros fatores e situações que podem colocar em risco a 

saúde dos consumidores, podendo-se citar: 

 descarga acidental de contaminantes no manancial; 

 lançamento clandestino de efluentes no manancial; 

 problemas operacionais e de manutenção diversos na estação de tratamento – coagulação 

incorreta, produto químico fora das especificações, lavagem ineficiente de filtros, 

comprometimento de leito filtrante, danos em equipamentos de manuseio de produtos 

químicos; 

 ocorrência de pressões negativas em tubulações e possível penetração de contaminantes 

em seu interior; 

 penetração de contaminantes diversos nos reservatórios públicos; 

 ausência de manutenção na rede de distribuição. 

Os dispositivos legais relacionados ao controle e à vigilância da qualidade das águas de 

abastecimento são os seguintes: 

Área de Regulação - Saúde 

 Portaria MS 2.914 – 12/novembro/2011; 

 Portaria 443/Bsb – 03/outubro/1978; 

 Portaria 635/Bsb – 26/dezembro/1975. 
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Área de Regulação – Meio Ambiente 

 Resolução CONAMA 396 – 03/abril/2008 

 Resolução CONAMA 357 – 17/março/2005. 

Além disso, o Decreto Federal de 5.440 de 04 de maio de 2005 estabelece definições e 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade 

da água para consumo humano. 

5.1.16.1 Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída para 2014. 

O plano de monitoramento visa atender as exigências para água potável estabelecidos na 

Portaria nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. 

O plano contempla os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos de monitoramento da água 

nas saídas das estações de tratamento de água, nas redes de distribuição, seja em pontas de 

redes ou locais de baixa pressão e nos sistemas alternativos de abastecimento. 

A frequência das coletas e o número de amostras são estabelecidos conforme a portaria citada 

e os pontos das amostragens abrangem de forma representativa as regiões abastecidas pelos 

oito sistemas de captação, tratamento e distribuição existentes. Os pontos de amostragem 

incluem residências, locais que alberguem grupos populacionais de risco à saúde humana e 

onde existem maiores concentrações ou fluxo de pessoas. 

O Controle de Qualidade do SAAE assume a garantia de qualidade de seus serviços e ensaios 

através do cumprimento dos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025, da qualificação 

pessoal e profissional de seus colaboradores, do atendimento das expectativas de seus clientes 

internos e externos, da busca da melhoria contínua de seu sistema e da garantia da excelência 

de seus resultados. As metodologias utilizadas para a coleta, preservação e armazenagem, tanto 

para os parâmetros físico-químicos quanto para os bacteriológicos são da mais recente edição 

do Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater 22ª edição 2012, publicação 

realizada em conjunto entre a American Public Health Association, American Water Works 

Association e Water Enviroment Federation. 

Os mananciais utilizados no abastecimento municipal e sujeitos ao monitoramento de 

qualidade da água estão representados conforme Quadro 5.56. 
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QUADRO 5.56 – MANANCIAIS SUJEITOS AO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Sistemas 

Tipo de Manancial 

Superficial Subterrâneo 

Pureza / Areão  1 4 

Gatos  2 - 

3 Fontes  1 5 

Senhora do Carmo  1 - 

Ipoema  1 - 

Chapada / Boa Esperança / Barro Branco / Sapê / Turvo / Bateias - 6 

Adaptação: ENGECORPS, 2015. 

O roteiro de coleta das amostras é dividido entre os distritos e os bolsões urbanos abastecidos 

por sistemas operados pelo SAAE. Para o distrito Sede as amostragens são realizadas três vezes 

por semana (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira), abrangendo os sistemas Pureza, Areão, 

Gatos, Pará e Três Fontes. São doze rotas sequencialmente elaboradas onde os pontos de 

amostragem estão localizados geograficamente dispersos para melhor representatividade. 

Nos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo as amostragens são realizadas semanalmente e 

nas áreas dos bolsões urbanos de Barro Branco, Chapada e Boa Esperança são realizadas 

quinzenalmente. As amostragens obedecem a um roteiro definido para melhor abranger as 

áreas dos distritos.  

Também são realizadas amostragens na saída das Estações de Tratamento dos Sistemas, Pureza, 

Gatos, Pará, Areão e Três Fontes, Ipoema e Senhora do Carmo. São realizadas amostragens no 

mínimo duas vezes por semana. 

Além das amostras físico-químicas e bacteriológicas, são realizadas amostragens para ensaio de 

organo-clorados, organo-fosforados, metais pesados e Trihalometanos na água tratada. As 

análises referentes aos organo-clorados, organo-fosforados e metais pesados são realizadas 

semestralmente em um ponto de água tratada representativo de cada sistema de distribuição 

de água potável e, aletoriamente, realizadas também nas saídas dos reservatórios pertinentes a 

cada sistema. As análises de cianobactérias são realizadas mensalmente somente nos 

mananciais do sistema Pureza e Gatos. Já as análises de Trihalometanos são realizadas 

trimestralmente em um ponto de água tratada representativo de cada sistema de água potável. 

5.1.16.2 Análises Bacteriológicas 

As análises realizadas pelo SAAE respeitam as diretrizes preconizadas na Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2.914/2011. O Quadro 5.57 mostra o numero de análises bacteriológicas que são 

realizadas na água tratada. 

Nas localidades onde são realizadas análises pode-se observar através dos resultados que na 

maioria das análises o resultado ficou dentro do limite máximo permitido pela Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.914/2011. Só foram observadas 5 análises fora do padrão para 

coliformes totais, 1 de Escherichia Coli e 2 de contagem de Bactérias. A Figura 5.4 ilustra os 

resultados obtidos pelas análises.  
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QUADRO 5.57 – ANÁLISES BACTERIÓLOGICAS REALIZADAS NA SAÍDA DO SISTEMA DE 

TRATAMENTO 

Parâmetros Ensaiados Sistemas Número de Ensaios 
Média Mensal dos 

Ensaios 2014 

Coliformes Totais 

ETA Gatos 85 9 

ETA Pureza 85 9 

ETA Pará 84 8 

ETA Areão 86 9 

ETA Três Fontes 82 8 

ETA Senhora do Carmo 82 8 

ETA Ipoema 81 8 

Poços Bolsões Urbanos 52 4 

Escherichia Coli 

ETA Gatos 85 9 

ETA Pureza 85 9 

ETA Pará 84 8 

ETA Areão 86 9 

ETA Três Fontes 82 8 

ETA Senhora do Carmo 82 8 

ETA Ipoema 81 8 

Poços Bolsões Urbanos 52 4 

Contagem de Bactérias Heterotróficas 

ETA Gatos 56 6 

ETA Pureza 56 6 

ETA Pará 54 5 

ETA Areão 52 5 

ETA Três Fontes 49 5 

ETA Senhora do Carmo 54 5 

ETA Ipoema 54 5 

Poços Bolsões Urbanos 52 4 

Fonte: SAAE-Itabira, Novembro/2014. 

 

 

 

Figura 5.4 – Resultados das análises de água tratada para Coliformes Totais  

412 
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nº de amostras dentro dos padrões
nº de amostras de Coliformes Totais fora dos padrões
nº de amostras de Escherichia Coli fora dos padrões
nº de amostras de Contagem de Bactérias fora dos padrões
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O Quadro 5.58 mostra o numero de análises bacteriológicas que são realizadas na água 

distribuída. 

QUADRO 5.58 – ANÁLISES BACTERIÓLOGICAS REALIZADAS NA ÁGUA DISTRIBUÍDA 

Parâmetros Ensaiados Sistemas 
Número de 

Ensaios 2014 

Média de Ensaios 

por Mês 

Coliformes Totais 

ETA Gatos 453 45 

ETA Pureza/Areão 618 62 

ETA Pará/Três Fontes 386 39 

ETA Senhora do Carmo 105 11 

ETA Ipoema 100 10 

Poço Boa Esperança 39 4 

Poço Barro Branco 20 2 

Poço Chapada 40 4 

Escherichia coli 

ETA Gatos 453 45 

ETA Pureza 618 62 

ETA Pará 386 39 

ETA Senhora do Carmo 105 11 

ETA Ipoema 100 10 

Poço Boa Esperança 39 4 

Poço Barro Branco 20 2 

Poço Chapada 40 4 

Contagem de Bactérias 

Heterotróficas  

ETA Gatos 124 12 

ETA Pureza 131 13 

ETA Pará 127 13 

ETA Senhora do Carmo 32 3 

ETA Ipoema 28 3 

Poço Boa Esperança 19 2 

Poço Barro Branco 18 2 

Poço Chapada 19 2 

Fonte: SAAE-Itabira, Novembro/2014. 

Para as análises bacteriológicas da água distribuída foram observadas 13 análises fora dos 

padrões estabelecidos, sendo 9 de coliformes totais e 4 de Escherichia Coli. Para o parâmetro 

de contagem de bactérias nenhuma amostra obteve resultado fora dos limites. A Figura 5.5 

ilustra a relação entre a quantidade de análises dentro dos limites com a de amostra fora dos 

padrões. 



-170- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

 

Figura 5.5 – Síntese dos resultados das análises de água distribuída 

 

Pode-se observar que o número de análises contaminadas com coliformes totais e Escherichia 

Coli é maior do que a observada na saída dos sistemas de tratamento, isso se deve por algum 

fator antrópico. Ressalta-se que essas análises devem ser analisadas para chegar à causa do 

problema. 

5.1.16.3 Análises Físico-Químicas 

As análises físico-químicas também são realizadas em consonância com a legislação e no ano 

de 2014 foram realizadas na saída de cada estação de tratamento e na rede de distribuição de 

contribuição de todos os sistemas de produção. O Quadro 5.59 representa o resumo das 

análises físico-químicas realizadas posteriormente ao tratamento no ano de 2014 (de janeiro a 

outubro). 
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Nº de amostras de Coliformes Totais dentro dos padrões

nº de amostras de Coliformes Totais fora dos padrões

nº de amostras de Escherichia Coli fora dos padrões
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QUADRO 5.59 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS REALIZADAS NA ÁGUA TRATADA 

Parâmetros 

Ensaiados 

Valores 

Permitidos 
Sistemas 

Número de 

Ensaios 

Média 

Mensal dos 

Ensaios 2014 

Média Mensal 

de Resultados 

2014 

Unidade 

Cloro Residual 

Livre 

Maior que 0,3 

mg/L 

ETA Gatos 87 9 0,99 

mg/L 

ETA Pureza 86 9 1,63 

ETA Pará 86 9 0,77 

ETA Senhora do 

Carmo 
83 8 0,86 

ETA Ipoema 82 8 0,90 

Poços Bolsões Urbanos 160 16 0,55 

Turbidez 
Máximo 1,0 

UNT
10

 

ETA Gatos 87 9 0,74 

UNT 

ETA Pureza 86 9 1,11 

ETA Pará 86 9 0,42 

ETA Senhora do 

Carmo 
83 8 3,25 

ETA Ipoema 73 8 1,30 

Poços Bolsões Urbanos 160 16 0,24 

Cor 
Máximo 15 

Pt/Co 

ETA Gatos 87 9 6,80 

Pt/Co 

ETA Pureza 86 9 9,60 

ETA Pará 86 9 4,50 

ETA Senhora do 

Carmo 
83 8 26,50 

ETA Ipoema 82 8 11,60 

Poços Bolsões Urbanos 160 16 1,70 

Fonte: SAAE-Itabira, Novembro/2014. 

 

 

Pode-se notar que, pelas médias dos resultados, os sistemas que apresentam parâmetros acima 

do permitido são: ETA Pureza (Turbidez), ETA Senhora do Carmo (Turbidez e Cor) e ETA 

Ipoema (Turbidez). Esses valores estão em consonância com o que foi relatado pelos técnicos 

no diagnóstico.  

Em relação ao total de análises realizadas nos sistemas ETA Senhora do Carmo e ETA Ipoema, 

nenhuma ficou dentro do limite quantificado pela Portaria 2.914/2011, conforme ilustra a 

Figura 5.6. O segundo maior índice de análises com limite acima do permitido foi da ETA 

Ipoema com 58 resultados fora do padrão, num total de 82.  

Analisando-se os resultados, pode-se verificar que as ETAs Gatos e Pará apresentam valores de 

turbidez acima do parâmetro máximo (conforme Figura 5.6), porém, a média global dos 

resultados está abaixo do limite, como apresentado no quadro 5.59, indicando variações 

sazonais ou problemas periódicos relativos à turbidez. 

                                              

10
 Conforme a Portaria 2.914/2011, a turbidez máxima permitida para tratamento simplificado (poços) é de 1,0 UNT, e para tratamento 

completo (filtração rápida) é de 0,5 UNT. 
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Figura 5.6 – Números de amostras analisadas para turbidez nos sistemas 

  

Em relação ao parâmetro cor aparente, novamente, das 83 análises realizadas na ETA Senhora 

do Carmo, nenhuma ficou dentro do limite quantificado pela Portaria 2.914/2011. O segundo 

maior índice de análises com limite acima do permitido foi da ETA Ipoema com 23 resultados 

fora do padrão, num total de 82. Os resultados são ilustrados na Figura 5.7. 
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Legenda:         Análises dentro dos parâmetros        Análises fora dos parâmetros 
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Figura 5.7 – Números de amostras analisadas para cor aparente nos sistemas 

 

Em relação ao parâmetro Cloro Residual Livre, ressalta-se que todos os sistemas atendem ao 

limite estabelecido pela legislação, em todas as análises no período disponibilizado (janeiro a 

outubro/2014). 

Em relação ao monitoramento da qualidade da água potável na rede de distribuição, os dados 

dos resultados para as análises realizadas são mostrados no Quadro 5.60. 
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Legenda:         Análises dentro dos parâmetros          Análises fora dos parâmetros 
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QUADRO 5.60 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS REALIZADAS NA ÁGUA DISTRIBUÍDA 

Parâmetros 

Ensaiados 

Valores 

Permitidos 

* 

Sistemas 
Número de 

Ensaios 

Média dos 

Resultados 

Média de 

Ensaios 2014 
Unidade 

Cloro 

Residual Livre 

Mínimo de 

0,2 mg/L e 

máximo de 

2,0 mg/L 

ETA Gatos 453 0,97 45 mg/L 

ETA Pureza/Areão 618 1,12 62 mg/L 

ETA Pará/Três Fontes 385 1,06 39 mg/L 

ETA Senhora do Carmo 105 0,75 11 mg/L 

ETA Ipoema 100 0,89 10 mg/L 

Poço Boa Esperança 40 0,61 4 mg/L 

Turbidez 
Máximo 

5,0 UNT 

ETA Gatos 453 0,75 45 UNT 

ETA Pureza/Areão 618 0,76 62 UNT 

ETA Pará/Três Fontes 385 0,29 39 UNT 

ETA Senhora do Carmo 105 3,66 11 UNT 

ETA Ipoema 100 1,27 10 UNT 

Poço Boa Esperança 40 0,15 4 UNT 

Cor 
Máximo 15 

Pt/Co 

ETA Gatos 453 6,40 45 Pt/Co 

ETA Pureza/Areão 618 6,90 62 Pt/Co 

ETA Pará/Três Fontes 385 2,80 39 Pt/Co 

ETA Senhora do Carmo 105 31,00 11 Pt/Co 

ETA Ipoema 100 12,80 10 Pt/Co 

Poço Boa Esperança 40 0,50 4 Pt/Co 

Fonte: SAAE-Itabira, Novembro/2014. 

 

 

É possível observar que os valores médios dos resultados para turbidez no distrito de Senhora 

do Carmo para água distribuída aumentaram em relação às análises realizadas na saída da ETA 

do distrito, e das 105 análises realizadas, 25 estavam fora do limite máximo permitido. No 

sistema Gatos, a média dos valores de turbidez se manteve aproximadamente estável, 

enquanto nos sistemas Pureza, Pará e Ipoema diminuiu. Com exceção do distrito Senhora do 

Carmo, todos os resultados das análises estavam dentro do valor permitido pela legislação.  

Em relação ao parâmetro Cor, no distrito de Senhora do Carmo, é possível observar que os 

valores médios dos resultados relativos à água distribuída aumentaram quando comparados à 

água tratada (saída da ETA); das 105 análises realizadas, somente 10 estavam dentro do limite 

máximo permitido. No sistema Ipoema os valores médios para cor também aumentaram, 

porém, num total de 100 análises, 90 estavam dentro do limite máximo permitido, mantendo a 

média de resultados abaixo do limite. Tal situação é comum entre os sistemas de distribuição 

em função das manutenções, interrupções de fornecimento e características das redes de 

distribuição. Assim como para o parâmetro Turbidez, no sistema Gatos, a cor se manteve 

aproximadamente estável, enquanto nos sistemas Pureza e Pará diminuiu. 

Os resultados qualitativos para os sistemas de abastecimento de água são ilustrados nas Figuras 

5.8 e 5.9. 
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Figura 5.8 – Números de amostras analisadas para turbidez na rede de distribuição dos sistemas 

 

 

 

Figura 5.9 – Números de amostras analisadas para cor aparente na rede de distribuição dos sistemas 
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5.1.17 Estudos Existentes 

5.1.17.1 Sistema Gatos 

A ETA Gatos foi dimensionada para a vazão de 110 L/s. O diagnóstico do sistema elaborado 

pela O&M Engenharia em dezembro de 1998 indicava uma vazão média na captação de 

85 L/s, consolidada a partir de dados operacionais então apurados junto ao SAAE.  Segundo o 

mesmo diagnóstico, a vazão captada em épocas de estiagem atingia valores da ordem de 

60 L/s, tendo sido apresentada uma estimativa de ocorrência de vazão mínima de sete dias de 

duração (Q
MIN,7

) igual a 41 L/s, o que corresponde a apenas 37% da capacidade nominal do 

sistema Gatos.   

Em razão de assegurar a operação da ETA Gatos nos limites de sua capacidade, para atender à 

demanda, foi implantado pelo SAAE um sistema de reforço constando de uma captação no 

córrego Duas Barras, nas proximidades da confluência com o ribeirão Jirau, e recalque para a 

adutora Gatos. 

A implantação deste sistema de reforço objetivava, de início, apenas a complementação nos 

períodos de estiagem da vazão captada no córrego Pai João, ajustando a produção aos limites 

operacionais do tratamento. 

O diagnóstico do sistema de abastecimento de água da cidade de Itabira, elaborado pela O&M 

Engenharia, em dezembro de 1998, como parte integrante do estudo de concepção para o 

mesmo sistema, indicava que esta concepção seria suficiente para operação permanente desse 

sistema. Porém, a realidade atual tem apresentado uma diminuição anual da produção de água 

do córrego Pai João. Segundo informações do SAAE, está sendo providenciada a outorga de 

captação no córrego Duas Barras para a vazão de 100 L/s. 

Previsão de Ampliação do Sistema 

A ETA Gatos é a segunda maior em abastecimento no município de Itabira e iniciou sua 

operação em 1986. Atualmente possui vazão de captação no Córrego Duas Barras de cerca de 

90 L/s, obtendo 60 a 40 L/s em períodos de estiagem, porém prevê-se a ampliação do 

empreendimento para os próximos três anos, aumentando a vazão de captação em 100 L/s na 

Barragem. 

A ETA Compacta será instalada na Estação Gatos para aumentar a tratabilidade desta vazão a 

ser aduzida e não haverá necessidade de ampliação da área para implantação da estação, visto 

que esta ETA será instalada dentro do perímetro atual. 

Esse novo sistema a ser instalado será pré-fabricado e terá capacidade de tratamento de 100 L/s 

de água, sendo dimensionado para vazão máxima de 110 L/s e vazão mínima 90 L/s. O 

floculador e o filtro serão compostos por quatro câmaras cada um e o tanque de decantação 

por duas. 
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A ETA Compacta possui todas as etapas de tratamento de uma ETA Convencional como os 

processos de coagulação, floculação, decantação e filtração. Na ampliação do sistema de 

tratamento da ETA Gatos será instalada a Unidade de Tratamento de Resíduos – UTR, para que 

o lodo gerado no processo seja estabilizado. 

A produção de sólidos no sistema de tratamento de água abrange os sólidos suspensos 

presentes na água bruta e os provenientes da aplicação de produtos químicos na etapa de 

floculação. Os resíduos a serem condicionados na UTR são aqueles provenientes do fundo dos 

decantadores, da lavagem dos filtros, além de eventuais descargas do floculador. 

Os filtros, decantadores e floculadores existentes e a serem instalados na ETA possuem certa 

declividade capaz de direcionar por gravidade o lodo gerado. Esse lodo seguirá por canaletas 

até o tanque de lodo concentrado, onde ocorre a adição de polímero, sendo esse utilizado 

para acelerar o processo de aglutinação das partículas sólidas. Após essa etapa, o lodo será 

bombeado para o equipamento denominado bag, onde será desidratado.  

O bag terá 525 m² e funcionará como um filtro, onde as partículas sólidas ficarão retidas e o 

líquido filtrado, aproximadamente 100% do volume de entrada no bag, será reaproveitado no 

processo de tratamento de água. O lodo retido no bag será retirado após um período de 

aproximadamente cinco anos e encaminhado ao Aterro Sanitário do Município de Itabira.  

5.1.17.2 Grupo da Água – Mobilização Socioambiental para tratar do Abastecimento de Água 

em Itabira/MG 

As principais diretrizes do Grupo da Água seguem transcritas a seguir: 

Um dos principais objetivos do Grupo da Água é desenvolver uma campanha de 

educação ambiental dialógica para sensibilizar a comunidade itabirana para a grave 

questão do abastecimento de água em Itabira, visando obter a colaboração de cada 

cidadão para reduzir o desperdício no consumo de água do município. 

O objetivo do Grupo da Água é: 

Elaborar uma Agenda proativa, com ações pactuadas entre os atores responsáveis, 

para estabelecer um plano definitivo e realista que indique e busque viabilizar 

soluções para a questão do abastecimento de água em Itabira e que se 

transformem em políticas públicas. 

Participantes do Grupo da Água: 

 Acita 

 Câmara de Itabira 

 CDL Itabira 

 Codema de Itabira 

 Emater 

 Interassociação de Itabira 

 OAB Itabira 
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 Prefeitura de Itabira 

 Saae Itabira 

 Vale 

Ações pactuadas pelo Grupo da Água: 

 

Ações já desenvolvidas pelo Grupo da Água: 

No decorrer de 2012 houve um intenso debate sobre o sistema de abastecimento 

de água e coleta de esgoto no município de Itabira. 

Por conta do incremento da atividade mineradora, da implantação da Unifei, dos 

novos empreendimentos imobiliários, da expansão da atividade empresarial e 

comercial, a cidade vive um ciclo de intenso desenvolvimento. 

Esta realidade enfrenta um grave limitador: o sistema de abastecimento de água de 

Itabira opera em sua capacidade máxima, exigindo ações e investimentos de curto, 

médio e longo prazos. 

Motivada por esta situação, a Câmara Municipal de Itabira realizou uma Audiência 

Publica Municipal no dia 28 de setembro. Neste evento foi criado o GRUPO ÁGUA 

que, com mobilização socioambiental, intensa participação e reuniões quinzenais, 

já coleciona uma série de conquistas que estão permitindo avanços na busca de 

soluções para o abastecimento de água de Itabira: 

 Aceleração do processo de desapropriação da área necessária para a 

construção do sistema de captação do Rio do Peixe; 
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 Diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de água de Itabira, 

abordando sua demanda atual, futura e os riscos eminentes de uma estiagem 

prolongada; 

 Acompanhamento da entrega do projeto (feito pela Vale) de captação de água 

da Barragem do Santana e da cessão de parte da outorga da Vale à Prefeitura 

de Itabira; 

 Monitoramento da tramitação do Termo de Referencia do PAC 2 na Caixa 

Econômica Federal, para buscar a liberação dos recursos necessários ao projeto 

de captação do Rio Tanque; 

 Formatação de um ante-projeto de educação ambiental para fomentar a 

participação da comunidade visando a eliminação do desperdício de água; 

 Solicitação de desenvolvimento do cronograma físico da implantação do 

sistema de captação do Rio do Peixe. 

 Criação de políticas públicas para fomentar ações no município com visão ao 

atendimento do Sistema de Abastecimento de Água do município 

 Elaborar e também empreender ações de educação ambiental para o uso 

racional da água 

 Revisões periódicas, onde são levantados os problemas e as possíveis soluções e 

o andamento os trabalhos que já estão em desenvolvimento. 

1 MOTIVOS PARA DESENVOLVER ESTE PROJETO 

1.1 PROBLEMA HISTÓRICO 

O abastecimento de água em Itabira é um problema antigo que tem se agravado 

com o passar do tempo e a falta de obras que aumentem a oferta. O último 

investimento realizado na cidade data da década de 1970, quando a população era 

pouco superior a 55.000 habitantes. 

Nos últimos 40 anos Itabira cresceu muito, ganhou novos bairros, milhares de 

novas casas, centenas de empresas e a população chegou atualmente a 115.000 

cidadãos. Somente nos últimos dois anos, 3.000 novos lotes foram comercializados 

e mais de 1.500 novos apartamentos foram construídos no município, fato que 

acresce ainda mais a demanda por abastecimento público. 

Todas estas mudanças, consequências de uma cidade em pleno crescimento, não 

foram precedidas por ações que promovessem um incremento na oferta de água, 

realidade que criou um cenário altamente vulnerável e alarmante sob o ponto de 

vista da oferta limitada de água diante de uma demanda crescente. 

Infelizmente, hoje em Itabira a água é o insumo limitador mais crítico do 

desenvolvimento sustentável (nos aspectos econômico, social e ambiental) da 

cidade, por isso, o tema abastecimento de água tem despertado a preocupação 

constante das entidades ligadas ao empreendedorismo, notadamente pela urgente 

necessidade da cidade investir em sua diversificação econômica. Há consenso de 

que Itabira não tem disponibilidade para fornecer água a nenhum empreendimento 
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de médio ou grande porte que queira se instalar na cidade, o que impede e 

inviabiliza outras ações em prol da diversificação econômica. 

1.2 SISTEMAS ATUAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITABIRA 

A bacia hidrográfica do ribeirão Candidópolis é a principal fonte de abastecimento 

de água bruta para o Sistema Pureza, que fornece água tratada a 55% da 

população urbana de Itabira. Trata-se de uma captação de água superficial, 

portanto, mais vulnerável às ações degradadoras acontecidas em sua área. 

O Sistema Gatos também é abastecido por águas superficiais do córrego Pai João, 

juntamente com seus afluentes e responde por aproximadamente 25% do 

abastecimento público de nossa cidade. 

A ETA Pará recebe a água proveniente de poços artesianos utilizados no 

rebaixamento do lençol freático das minas da Vale, mas como percorre longo 

trecho ao ar livre, o tratamento utilizado é idêntico às águas superficiais. 

Superficiais também são as captações realizadas nos distritos de Ipoema (Ribeirão 

Aliança ou Córrego Quebra-Ossos) e Senhora do Carmo (Ribeirão do Onça). 

A utilização de poços profundos para captação das águas subterrâneas para 

abastecimento do Sistema Três Fontes complementa basicamente o fornecimento 

de água potável à população urbana de Itabira. Os poços profundos do Sistema 

Areão ocupam posição estratégica na rede de distribuição de água em Itabira, 

servindo como alternativa em longos períodos de estiagem e/ou manutenção em 

algum outro sistema interligado à sua rede. 

É importante ressaltar que todos os mananciais de abastecimento sentem os efeitos 

de atos impactantes ao meio ambiente, principalmente o desmatamento. 

Primeiramente com a finalidade de produzir carvão vegetal e posteriormente com a 

utilização dessas terras para pastagem de gado. 

1.3 INVESTIMENTOS DA PREFEITURA EM ANDAMENTO 

Atualmente, a Prefeitura de Itabira está investindo no desenvolvimento de três 

projetos de captação de água no município, mas devida à complexidade técnica 

deste tipo de obra, nenhuma das três ações são de curto prazo. 

Dois dos projetos irão contribuir para minimizar o grave problema de 

abastecimento em Itabira: captação de 100L/s na Barragem de Santana com 

previsão de conclusão para 2016 e a obra captação de 60 L/s no Rio do Peixe que 

deve ser concluída no final de 2014. Estas duas obras ainda não representam uma 

solução definitiva para Itabira visto que a cidade precisa regularizar as outorgas de 

captação de água, sendo necessário para isso o incremento de aproximadamente 

150L/s.  

O terceiro projeto que a Prefeitura trabalha é a obra de captação de água no Rio 

Tanque que fornecerá 550L/s de água para o abastecimento público, ação que se 

configura atualmente como a solução definitiva para suprir a demanda de água de 

Itabira mas que só deve ficar pronta em aproximadamente oito anos, ou seja, 

próximo do início da década de  2020. 
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5.1.17.3 Projeto Mãe D’água 

O projeto foi criado pelo SAAE e a Prefeitura Municipal de Itabira, por meio da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o 

intuito de tentar melhorar a situação ambiental do Manancial Candidópolis garantindo assim o 

abastecimento humano pela captação do sistema Pureza, em quantidade e qualidade 

adequadas. De forma geral, o projeto Mãe D’água representa uma forma de “integração das 

infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos”. 

Foram realizadas pelo projeto diversas ações e intervenções na bacia do ribeirão Candidópolis 

a partir de experiências científicas desenvolvidas pela Universidade Federal de Viçosa em áreas 

semelhantes à estudada. As intervenções feitas foram: 

 Construção de miniterraços em curvas de nível em todas as encostas onde fosse 

tecnicamente recomendado. 

 Colocação de caixas de captação de enxurradas (barraginhas) ao longo das estradas e em 

encostas onde o terraceamento não fosse tecnicamente recomendado. 

 Colocação de paliçadas em locais de concentração de enxurrada nas margens das estradas, 

pois o problema da erosão provocada pelas estradas rurais foi identificado como um dos 

mais importantes na área em questão. 

 Instalação de fossas sépticas para o tratamento individualizado ou comum (em casos de 

residências próximas e com condições topográficas adequadas) dos esgotos domésticos das 

residências rurais do manancial. 

 Cercamento de Áreas de Preservação Permanente (APPs), especialmente em topo de 

morro, encostas degradadas, matas ciliares e nascentes, onde tal ação fosse adequada. 

 Reflorestamento com espécies nativas em áreas de encostas degradadas, topos de morros e 

matas ciliares. 

As fotos 5.59 a 5.64 mostram as intervenções que foram realizadas.  
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Foto 5.59 – Construção de Mini-terraços Foto 5.60 – Mini-terraços após chuva 

  

Foto 5.61 – Caixa de contenção Foto 5.62 – Paliçada 

  

Foto 5.63 – Fossa séptica Foto 5.64 – Cercamento de nascente 
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Para avaliar a eficiência das intervenções realizadas foram instalados dois sistemas de 

monitoramento hidrológico; já no quesito qualitativo, o SAAE realizava análises quinzenais de 

água coletada em três pontos da Bacia, no entanto não foi emitido relatório que ateste a 

melhoria na qualidade da água, uma vez que não existiam relatórios anteriores.  

Os resultados observados pelo estudo foram referentes ao aumento de tempo de concentração 

da água no solo, uma vez que as intervenções fizeram com que o escoamento superficial 

diminuísse, possibilitando maior infiltração da água no solo e melhorando a recarga do aquífero 

e aumento da biodiversidade, devido ao reflorestamento das áreas degradadas houve o 

estabelecimento de um ecossistema equilibrado. 

5.1.17.4 Plano Diretor de Abastecimento Público de Água da Cidade de Itabira/MG 

O Plano Diretor de Abastecimento Público de Água da Cidade de Itabira foi desenvolvido pela 

equipe da Escola de Engenharia da UFMG em conformidade com o contrato firmado entre a 

Companhia VALE S.A. e a Fundação Christiano Otoni em 1999. O estudo teve como objetivo 

principal apontar uma solução para o sistema de abastecimento de água de Itabira, uma vez 

que o mesmo já sofria com déficits em períodos de estiagem e foi apresentando em 2001. 

O Plano se baseou em diversos instrumentos de referência, tais como: estudos desenvolvidos à 

área de mineração do município de Itabira, artifícios legais que englobam o tema recursos 

hídricos e estudos específicos sobre as características dos mananciais superficiais e subterrâneos 

de Itabira. O Plano tinha horizonte de 30 anos (2000 – 2030), tendo sido dividido em três 

etapas, curto prazo (até 2002), médio prazo (2003-2008) e longo prazo (2009-2030). 

No estudo foram realizados levantamentos dos aspectos de infraestrutura do município, 

caracterização dos recursos hídricos, impactos sobre a disponibilidade hídrica pela indústria de 

mineração, foi feita a descrição do sistema de abastecimento público de água existente, além 

do levantamento da demanda atual e futura. O estudo também abordou de maneira sucinta 

todo o sistema de abastecimento das usinas de mineração da VALE S.A., explicando todo o 

funcionamento dos processos de extração do minério até a fase de disposição final dos rejeitos 

nas barragens. 

O Plano traz um capítulo de avaliação disponibilidade hídrica e da demanda, atual e futura, do 

sistema de abastecimento de água, onde foi apresentado o balanço hídrico juntamente com as 

alternativas de mananciais para abastecimento do município de Itabira, uma vez que foi 

apontado pelo estudo um déficit de produção referente à demanda atual e futura.  

Foram apresentadas cinco alternativas para o abastecimento da cidade de Itabira, onde além 

de abordadas as alternativas para captação de água foi abordada a disposição dos rejeitos de 

mineração, visto que as alternativas estavam diretamente ligadas com as barragens de rejeitos. 

As proposições foram elencadas da seguinte maneira: 
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A) Transferência da disposição de rejeito da barragem de Pontal para a cava Cauê 

A.1) A captação de água para a complementação do abastecimento público seria 

feito na barragem Santana; a captação de água para a usina Cauê continuaria sendo 

feita em Pontal; o bombeamento dos poços em Cauê continuaria, 

complementando o abastecimento da usina. 

A.2) A captação de água para complementação do abastecimento público realizar-

se-ia com as águas do rebaixamento do nível freático nas minas do Meio; o 

bombeamento dos poços em Cauê cessaria; a água para a usina Cauê viria de 

Pontal e seja complementada pela recirculação de água de polpa, disposta na cava 

Cauê ou através de poços perfurados especificamente para isso na região limite 

entre a mina e a cidade. 

Considerações 

Como a barragem de Pontal deixaria de ter a recarga decorrente da água contida na 

polpa dos rejeitos, esta ocorreria somente pela precipitação média efetiva anual e 

por descargas da usina. O provável déficit para demanda da usina seria suprido 

pelos poços de rebaixamento do nível freático em Cauê, ou pelos poços das minas 

do Meio, ou ainda pela água de recirculação da cava Cauê. 

Em segunda análise, a localização da barragem Santana impossibilitou o seu uso 

como manancial para solução de médio prazo, devido a problemas de proximidade 

da rodovia, altura manométrica, necessidade de alteamento da barragem e da sua 

distancia relativa à cidade. 

Desta maneira, dentre as duas alternativas propostas, a alternativa A2 surge como a 

mais adequada. Soma-se a essa alternativa a vantagem de se poder recuperar a 

barragem do Pontal, transformando-a em um parque ou afim, assim que ocorrer a 

desativação da usina Cauê (descomissionamento da barragem). 

B) Continuidade da disposição do rejeito na barragem do Pontal 

B.1) A cava Cauê seria transformada em um grande reservatório e utilizada para a 

complementação do abastecimento público; o bombeamento dos poços em Cauê 

cessaria; a captação de água para usina Cauê continuaria sendo feita na barragem 

do Pontal, eventualmente complementada por águas de rebaixamento do nível 

freático nas minas do Meio. 

B.2) A captação de água para a complementação do abastecimento público seria 

feita na barragem de Santana; o bombeamento dos poços em Cauê cessaria; a 

captação de água para a usina continuaria sendo feita na barragem do Pontal, 

eventualmente complementada por águas de rebaixamento do nível freático nas 

minas do Meio. 

Considerações 

Com relação à alternativa B1, a elevada cota topográfica e a proximidade à área 

urbana favorecem a adução, por gravidade, da água da cava Cauê para a cidade. 

Além disso, haverá uma grande quantidade de água disponível com o enchimento 

da cava, após um determinado prazo de tempo. O comprometimento da qualidade 

desta água, entretanto, teria que ser verificado por meio de estudos 
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complementares. Todavia, há possibilidade de potabilização desta água por meio 

de uma estação de filtração direta, de custo significativamente inferior quanto 

cotejada às unidades convencionais. Como vantagem adicional, o reservatório 

representaria uma importância cultural e turística para a cidade de Itabira, 

reconquistando o valor da área nobre perdida com as atividades de mineração. 

A captação de água para complementação do abastecimento público em Santana 

apresenta o inconveniente de se localizar próximo da rodovia. 

C) Captação de água para abastecimento público no rio Tanque 

C.1) A captação de água para a complementação do abastecimento público seria 

feita o rio do Tanque; o rejeito seria disposto na exaurida cava Cauê; o 

bombeamento dos poços em Cauê cessaria; a demanda da usina seria suprida pro 

recirculação de água de polpa, disposta na cava, e complementada pela água 

proveniente do rebaixamento do nível freático nas minas do meio. 

Considerações 

Este manancial oferece uma grande disponibilidade hídrica com bons índices de 

potabilidade. 

O rio do Tanque, na Fazenda Cerro Azul, apresenta bacia hidrográfica de 587 km² 

e Q
7,10 

de 3,12 m³/s. Respeitada a legislação estadual que regulamenta os pedidos 

de outorga para uso das águas de mananciais superficiais, de 30% da Q
7,10

, verifica-

se que o rio do Tanque permite a retirada a fio d’água de 936 L/s, o suficiente para 

atender sozinho á demanda de fim de plano, permitindo inclusive futuras 

expansões. 

Porém este manancial foi descartado neste estudo, pelas seguintes razões: 

 O ponto estudado para toma d’água, Fazenda Cerro Azul, exigiria extenso 

comprimento da adutora, da ordem de 18 km, até o centro de consumo. 

 Além disto, o desnível a ser vencido da ordem de 400 metros, exigiria a 

transposição do maciço Rochoso denominado Serrinha. 

O estudo definiu como alternativa mais adequada para o período de médio prazo, a alternativa 

A2, qual seja a utilização da água de rebaixamento das minas do Meio com reforço para 

atendimento do abastecimento, como disposição de rejeito na cava Cauê e adução de água de 

usina da própria cava e da barragem do Pontal. 

Para curto prazo o estudo estabeleceu que fossem mantidas as estruturas atuais em 

funcionamento, as quais também seriam mantidas como complementação do abastecimento 

durante os períodos de médio e longo prazo. No entanto foram citadas algumas providências 

como a proteção da bacia do Córrego Candidópolis, melhorias no sistema de bombeamento 

da ETA Três Fontes e um plano de redução das perdas. 
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Para médio prazo, além da alternativa proposta, foram listadas algumas proposições, as quais 

eram: otimização/ampliação dos poços do Sistema Três Fontes, tratamento das águas 

explotadas dos poços do Areão, do Campo 105 e para as águas de rebaixamento do lençol 

freático nas minas do Meio, melhorias nas ETAs Pará, Pureza e Gatos. 

Para longo prazo foi proposto apenas uma alternativa, a qual era o tratamento das águas de 

enchimento das cavas do Meio. 

Como considerações finais o estudo enaltece o fato de que as alternativas para a solução do 

problema de abastecimento de água de Itabira a médio e longo prazo, utilizando-se da água de 

rebaixamento das minas do Meio somente se concretizariam com a disponibilização da água 

do rebaixamento do lençol freático realizado pela VALE S.A. 

Ressaltou-se que para uma operação conjunta do uso dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, a operação deve estar associada com um modelo de gestão, para que ocorra o 

máximo aproveitamento dos recursos nos períodos seco e chuvoso. 

5.1.17.5 Atualização do Plano Diretor de Abastecimento Público de Água da Cidade de 

Itabira/MG 

Esse estudo técnico foi desenvolvido pelo consórcio das empresas Brandt Meio Ambiente, 

O&M Oliveira e Marques e VOGBR Recursos Hídricos & Geotécnica, contratados pela 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD e teve como objetivo principal o diagnóstico do sistema 

de abastecimento de água de Itabira. O estudo teve como base o Plano Diretor de 

Abastecimento Público de Água da Cidade de Itabira desenvolvido pela UFMG e Fundação 

Cristiano Otoni. 

O estudo foi dividido em três volumes, onde o primeiro é referente à caracterização da área 

estudada, descrição e análise do sistema de abastecimento de água existente, além de 

interpretar os aspectos legais e institucionais pertinentes ao saneamento básico. No segundo 

volume foram calculadas demandas, atual e futura, juntamente com as proposições de 

alternativas para atender a demanda futura. O terceiro volume é referente à implementação e 

o monitoramento do plano.  

As alternativas propostas foram subdivididas em quatro grupos, variando em cima da utilização 

ou não dos sistemas Pureza e Gatos como fonte de abastecimento. Os outros sistemas 

existentes foram excluídos devidos a problemas estruturais e de disponibilidade hídrica. Os 

critérios para divisão foram: 

 Grupo 1 - Neste grupo de alternativas considerou-se a manutenção dos dois subsistemas 

existentes operando conforme suas capacidades nominais, ou seja, subsistema Gatos com 

110 L/s e subsistema Pureza com 200 L/s.  

 Grupo 2 - Neste grupo foram estudadas alternativas que consideram a redução do 

subsistema Gatos para uma capacidade de operação condizente com o valor outorgado 
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para o manancial produtor, o córrego Pai João, de 40 L/s, e a manutenção do subsistema 

Pureza em 200 L/s, capacidade física das instalações.  

 Grupo 3 - Neste grupo são apresentadas alternativas que, relativamente ao grupo 2, 

consideram a inversão da redução dos subsistemas existentes. Admitem a redução de 

produção do subsistema Pureza para 80L/s e a manutenção produtiva do subsistema Gatos.  

 Grupo 4 - Para este grupo de alternativas admitiu-se a redução de produção dos dois 

subsistemas em operação para valores outorgados para seus respectivos mananciais 

produtores.  

 Alternativa 5A - Contempla um sistema derivado do aproveitamento dos recursos hídricos 

do rio do Tanque, a fio d´água, com capacidade nominal de 550 L/s. Admite a desativação 

de todos os dois sistemas existentes.  

Ao todo foram propostas 15 alternativas e foram apresentados os estudos de viabilidade 

econômica para cada alternativa, onde foram abordados todos os gastos referentes às 

alternativas, desde o custo de implantação até custos de operação. Feitas as análises, três 

alternativas foram consideradas pela prestadora do serviço de abastecimento de água de Itabira 

como as mais vantajosas e essas foram as alternativas 4B, 4D e 5A, descritas a seguir. 

Alternativa 4B 

Nesta alternativa a fonte de produção para o sistema complementar passa a ser o ribeirão São 

José através de barramento estudado na seção 4, coordenadas N- 7.824.319 e E – 698.961. A 

altura da barragem aproxima-se dos 26m e a área alagada de aproximados 108,86 ha. Esta 

alternativa foi concebida de implantação em duas etapas. Considerando que o ribeirão São 

José, nas seções fluvial estudada para o barramento, apresenta vazão mínima Q
7,10

 da ordem 

de 320 L/s, foi admitida uma etapa inicial com tomada a fio d’água de 240 L/s e operação 

provisória e emergencial até a conclusão do barramento, quando a produção será ampliada 

para 430 L/s. 

As principais características deste sistema complementar são: 

 Tomada d’água e elevatória de baixo recalque – potência instalada de 160 CV; 

 Duas elevatórias seriadas de água bruta – potência de 1000 CV cada; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA, capacidade nominal de 430 L/s; 

 Adução de água tratada, extensão de 15.000m em diâmetro de 700 mm. 

Alternativa 4D 

Para esta alternativa o sistema complementar terá como fonte de produção o ribeirão da 

Cachoeira, com emprego de barragem de regularização/acumulação e complementado pelo 

córrego Santa Cruz. A barragem no córrego da Cachoeira está prevista de implantação na seção 
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1 de coordenadas N – 7.824.590 e E – 695.425. A altura prevista é de 40m e a área alagada 

de aproximados 230 ha. Para o córrego Santa Cruz previu-se a implantação apenas de 

barragem de nível/derivação. 

As principais características deste subsistema complementar são: 

Subsistema córrego Santa Cruz - SCR55 

 Barragem de nível/derivação no córrego Santa Cruz; 

 Adução de água bruta, extensão de 1.500 m, diâmetro de 250 mm; 

Subsistema Cachoeira – CH375 

 Elevatória de água tratada – potência de 1350 CV; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA, capacidade nominal de 430 L/s; 

 Adução de água tratada, extensão de 9.050m em diâmetro de 700 mm. 

Alternativa 5A 

A alternativa 5A foi concebida baseada no aproveitamento de uma única fonte de produção, o 

rio do Tanque. Previu-se a desativação de todos os sistemas existentes. Esta alternativa, já 

mencionado, não tem a pretensão de ser eleita como futuro sistema de abastecimento de 

Itabira. Tem por propósito balizar os custos de implantação das demais alternativas e as 

despesas operacionais. Em síntese, permite avaliar o quanto o aproveitamento dos sistemas 

existentes reduz os custos de implantação e operacionais no contexto global do sistema de 

abastecimento de água de Itabira. 

As principais características da alternativa 5A são: 

 Tomada d’água e elevatória de baixo recalque – potência instalada de 450 CV; 

 Duas elevatórias seriadas de água bruta – potência de 1.500 CV cada; 

 Adução de água bruta, extensão de 9.400m em diâmetro de 700 mm; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA, capacidade nominal de 550 L/s; 

 Adução de água tratada, extensão de 9.000m em diâmetro de 700 mm. 

No estudo foram preconizadas as alternativas mais viáveis de implantação, no entanto não foi 

apontado uma como sendo a alternativa final. 
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5.1.17.6 Elaboração de Diagnósticos Socioambientais na Bacia do Ribeirão Candidópolis, 

bem como o Cálculo de Valoração Econômica do Serviço Ambiental a Ser Pago aos 

Produtores Rurais 

Esse estudo foi realizado pela Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) referente ao contrato 

05/2014 firmado entre a FUNARBE e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce). O objetivo 

principal do estudo é o levantamento do histórico de ocupação da bacia do ribeirão 

Candidópolis, a caracterização da área da bacia com levantamento dos dados, caracterização 

das propriedades rurais, levantamento do déficit das áreas de preservação permanente e de 

reserva legal, além do levantamento e valoração das intervenções necessárias para suprir a 

demanda do projeto. 

Para isso, o estudo foi dividido em 6 produtos, 5 relatórios parciais e um Relatório Final, o qual 

é a consolidação de todos os relatórios parciais.  

O RP1 é o Plano de atividades conforme definido. O mesmo compreendeu a descrição da 

metodologia de trabalho a ser empregada, os prazos previstos para execução, os insumos 

necessários ao desenvolvimento do trabalho e a composição da equipe, referentes às atividades 

relacionadas no Termo de Referência para elaboração do diagnóstico socioambiental e cálculo 

de valoração econômica do serviço ambiental. Este relatório foi finalizado no mês de Abril de 

2014. 

O RP2 apresentou a descrição do histórico de ocupação da bacia, a análise crítica da legislação 

ambiental que direta ou indiretamente afeta a área estudada e as organizações sociais do 

município de Itabira. Esse relatório foi entregue no mês de Maio de 2014. 

O RP3 abrangeu a caracterização de toda a bacia com mapeamentos de usos e cobertura do 

solo, da declividade, pedológico, de susceptibilidade e potencialidade à erosão, da malha 

viária, da hidrografia, do meio biótico. Esse relatório foi entregue no mês de Julho de 2014. 

Os demais produtos ainda não foram entregues. O RP4 deverá abrange os mapeamentos das 

áreas de proteção e preservação permanente, de remanescentes florestais fora das áreas de 

preservação permanente e o cálculo do déficit de áreas de preservação permanente e reserva 

legal, além da caracterização das propriedades rurais da bacia. 

O RP5 deverá abrange as práticas mecânicas e vegetativas para controle da erosão hídrica, 

readequação de estradas e quantidade de bacia de infiltração que deverão ser realizados no 

projeto, deverá apresentar os custos associados às obras de conservação de solo e água, as 

práticas vegetativas que serão utilizadas, restauração florestal e saneamento rural. 

O relatório final deverá ser a compilação de todos os produtos parciais. 

Este estudo deverá nortear o montante a ser pago aos produtores rurais que se adequarem na 

questão da revitalização das áreas de preservação permanente e de reserva legal que foram 

desmatadas ou suprimidas, das áreas de nascentes e também de áreas com risco grave de 

erosão. 
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5.1.18 Resumo do Sistema de Abastecimento de Água  

Os Quadros 5.61 a 5.63 apresentam o resumo dos sistemas de abastecimento de água do 

município. 

QUADRO 5.61 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE 

Sistema 
Manancial / 

captação 
ETA UTR Reservação Situação 

Pureza  

Córrego 

Candidópolis 

pertencente à sub-

bacia do rio do 

Peixe/Piracicaba / 

Barragem de nível e 

gravidade até a ETA 

180 L/s / Localizada na 

Rodovia MG 129 a ETA 

Pureza tem tratamento 

tipo convencional 

dotada de laboratório 

de controle de 

qualidade da água / 

Tempo médio de 

operação 22 horas/dia 

Não/Em 

fase de 

licitação 

O Sistema 

Pureza/Areão 

possui 31 

reservatórios de 

água tratada 

totalizando um 

volume acumulado 

de 9.538 m³ sendo 

a maioria apoiado 

e em concreto 

Principal sistema produtor 

integrado ao Areão / 

Sobrecarga na Pureza / Vazão 

do córrego Candidópolis é 

insuficiente para abastecer a 

cidade e garantir a 

manutenção da vazão 

ambiental nos meses secos / A 

vazão de captação atual está 

acima do valor outorgado / 

Em obras para ampliar a 

vazão para 200 L/s 

Areão  

Manancial 

subterrâneo por 

meio de 2 poços 

profundos 

Localizada no bairro 

Vila Técnica do Areão a 

ETA Areão tem 

tratamento tipo 

simplificado por meio 

de cloração, fluoretação 

e correção de pH / 

Tempo médio de 

operação 16 horas/dia 

Não 

Principal sistema produtor 

integrado ao Areão / 

Produção de água dos poços 

é instável / Em out de 2013 

um dos poços (P3) estava fora 

de operação / Situação 

regular da outorga 

Gatos 

Córrego Pai João 

pertencente à sub-

bacia do rio Santo 

Antônio / Barragem 

de nível e gravidade 

até a ETA 

110 L/s / Localizada na 

área rural, estrada Santa 

Maria, a ETA Gatos é a 

segunda maior e o 

tratamento é do tipo 

convencional dotada de 

laboratório / Tempo 

médio de operação 

22 horas/dia 

Não/Em 

fase de 

licitação 

O Sistema Gatos 

possui 13 

reservatórios de 

água tratada 

totalizando um 

volume acumulado 

de 2.773 m³ sendo 

a maioria apoiado 

e em concreto 

É o segundo maior sistema de 

abastecimento do município / 

Para assegurar a operação da 

ETA Gatos e atender a 

demanda foi implantado um 

sistema de reforço de 

captação no córrego Duas 

Barras próximo à confluência 

com o ribeirão Jirau / Sua 

ampliação está prevista para 

fim de 2013 aumentando a 

vazão de captação e 

tratamento para 200 L/s em 

períodos de cheia no córrego 

Pai João / Vazão outorgada é 

de apenas 40 L/s 

Três 

Fontes 

Manancial 

subterrâneo por 

meio de 5 poços 

profundos / O 

sistema localiza-se 

em área privativa 

da Vale S.A. 

Localizada na rua Santo 

Antônio, bairro Vila 

Paciência, a ETA Três 

Fontes tem tratamento 

tipo simplificado por 

meio de cloração, 

fluoretação e correção 

de pH / Tempo médio 

de operação 

16 horas/dia 

Não 

O Sistema Três 

Fontes/Pará possui 

7 reservatórios de 

água tratada 

totalizando um 

volume acumulado 

de 1.950 m³ sendo 

a maioria apoiado 

e em concreto 

Sistema interligado ao Pará / 

Os poços do sistema Três 

Fontes apresentam 

comprometimento de 

produção associado ao nível 

dinâmico do manancial 

resultando na diminuição da 

vazão operacional de cada 

unidade / Situação regular da 

outorga 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.61 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE 

Sistema 
Manancial / 

captação 
ETA UTR Reservação Situação 

Pará 

Córrego Água Santa 

pertencente à bacia 

do ribeirão 

Peixe/Piracicaba / A 

captação consiste 

de tomada direta 

(estrutura de 

galeria), seguida de 

caixa de areia, 

sendo o efluente 

aduzido por 

gravidade até o 

poço de sucção de 

uma elevatória que 

o recalca para 

tratamento na ETA 

Pará  

Localizada na Rua 

Senhora do Carmo, 

bairro Pará, tem 

capacidade nominal de 

50 L/s / Vazão média de 

produção em 2014 de 

18,8 L/s a ETA Pará tem 

tratamento do tipo 

convencional dotada de 

laboratório / Tempo 

médio de operação 

24 horas/dia 

Não 

O Sistema Três 

Fontes/Pará possui 

7 reservatórios de 

água tratada 

totalizando um 

volume acumulado 

de 1.950 m³ sendo 

a maioria apoiado 

e em concreto 

Sistema interligado ao Três 

Fontes / A outorga de 

captação foi emitida pelo 

IGAM com validade de 20 

anos para a vazão média de 

cerca de 20 L/s 

 

QUADRO 5.62 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS DISTRITOS 

Distrito 
Manancial / 

Captação 
ETA UTR Reservação Situação 

IPOEMA 

Ribeirão Aliança, 

pertencente à bacia 

do rio Santo 

Antônio / Barragem 

de nível sendo a 

água bruta 

recalcada até a ETA 

Ipoema localizada 

ao lado da captação 

18 L/s / Localizada na 

rua Geraldo Luís Vieira, 

Distrito de Ipoema, a 

ETA tem tratamento do 

tipo convencional 

dotada de laboratório / 

Tempo médio de 

operação 9 horas/dia 

Não 

Um reservatório de 

água tratada, 

circular, apoiado 

de concreto com 

capacidade de 200 

m³ 

Atende 100% da população 

urbana do distrito / Outorga 

de captação em processo de 

obtenção pela SUPRAM/LM / 

A extensão total da malha da 

rede de distribuição do 

distrito é de 

aproximadamente 6,7 km 

SENHORA 

DO 

CARMO 

Ribeirão do Onça 

pertencente à bacia 

do rio Tanque, sub-

bacia do rio Santo 

Antônio / Utiliza o 

barramento de uma 

usina de energia 

existente com um 

canal de derivação, 

sendo a água 

recalcada até a ETA 

Sra. do Carmo 

13,8 L/s / Localizada na 

rua Pádua, Distrito 

Senhora do Carmo, a 

ETA é do tipo compacta 

onde a água recebe 

sulfato de alumínio e 

carbonato de sódio para 

correção do pH, passa 

pelo decantador e filtro, 

recebendo a 

desinfecção e 

fluoretação antes de 

seguir ao Centro de 

Reservação / Tempo 

médio de operação 

10 horas/dia 

Não 

Um reservatório de 

água tratada, 

circular, apoiado 

de concreto com 

capacidade de 200 

m³ 

Atende 100% da população 

urbana do distrito / Outorga 

de captação em processo de 

obtenção / A extensão total 

da malha da rede de 

distribuição do distrito é de 

aproximadamente 5,4 km. 

Necessita de manutenção  
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QUADRO 5.63 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BOLSÕES URBANOS 

Bolsão 

Urbano 

Manancial / 

Captação 
Tratamento UTR Reservação SITUAÇÃO 

BARRO 

BRANCO 

Captação por meio 

de um poço tubular 

profundo com 

bomba submersa 

operando com 

tempo médio de 

15 horas/dia 

A água captada é 

tratada com a adição 

de cloro 

Não 

Um reservatório 

de água tratada, 

circular, apoiado 

de concreto com 

capacidade de 

100 m³ 

Atende a uma população de 

cerca de 272 habitantes / 

Processo de outorga foi 

formalizado 

BOA 

ESPERANÇA 

Captação por meio 

de um poço tubular 

profundo com 

bomba submersa 

operando com 

tempo médio de 

13 horas/dia 

O Sistema 

Chapada/Boa 

Esperança conta 

com um 

reservatório de 

água tratada, 

apoiado de 

concreto com 

capacidade de 

200 m³ / Há 

pontos de 

vazamento 

Atende a uma população de 

cerca de 1.131 habitantes / 

Processo de outorga não 

formalizado 

CHAPADA 

Captação por meio 

de 2 poços 

profundos 

operando com 

tempo médio de 

16 e 6 horas/dia 

Atende a uma população de 

cerca de 1.131 habitantes / 

Processo de outorga não 

formalizado 

 

5.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Itabira, operados pelo SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto, contam com duas estações de tratamento de esgoto, uma na 

Sede e outra no distrito de Ipoema.  

O distrito Senhora do Carmo possui 100% de rede de coleta na área urbana, totalizando cerca 

de 4 km de rede coletora, porém não há tratamento, sendo todo o volume coletado lançado 

diretamente no ribeirão do Onça, inserido na sub-bacia do ribeirão do Carmo. 

Assim como para o sistema de água, os distritos possuem sistemas de esgotamento 

independentes do sistema da sede, descritos em tópicos adiante no relatório. Em relação ao 

restante da área rural as soluções são individualizadas, predominando o tratamento em fossas 

individuais. 

A Ilustração 5.6 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de esgotamento 

sanitário existente. 
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Ilustração 5.6 – Localização das Principais Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário  
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5.2.1 Sistema de Esgotamento Sanitário Existente na Sede 

5.2.1.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de esgotos sanitários, conforme dados coletados no SAAE 

em outubro de 2013, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto ...................................... 90,00% (SAAE, 2014); 

 Índice de Tratamento de Esgotos ...................................................... 43,9% (SAAE, 2014); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ........................................ 30.287 (SAAE, 2014); 

 Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ..................................... 32.366 (SAAE, 2014); 

 Extensão de Rede de Esgoto ...................................................... 288,95 km (SAAE, 2014); 

 Extensão de Coletores-tronco ........................................................ 13,8 km (SAAE, 2013); 

 Extensão de Interceptores ................................................................ 9,2 km (SAAE, 2013); 

 Capacidade da ETE Laboreaux (1ª fase) ........................................... 170 L/s (SAAE, 2013); 

 Vazão Média de Operação da ETE
11

 ............................................... 74,8 L/s (SAAE, 2013); 

 Volume Anual Coletado ................................................... 5.369.260,00 m³ (SAAE, 2013); 

 Volume Anual Tratado ..................................................... 2.358.790,00 m³ (SAAE, 2013);  

 Consumo Anual de Energia Elétrica nos Sistemas de Esgotos ..................  634.430,00 kWh 

5.2.1.2 Sistema de Coleta e Afastamento 

O esgotamento sanitário de Itabira é caracterizado por duas grandes sub-bacias, inseridas na 

bacia hidrográfica do rio Piracicaba: sub-bacia do córrego Água Santa (Penha) e sub-bacia do 

ribeirão do Peixe. A reunião das duas sub-bacias, que juntas formam o rio do Peixe, ocorre na 

periferia leste da malha urbana da sede.   

O sistema da sede conta com rede coletora (288,95 km de extensão), coletores-tronco 

(13,8 km), interceptores (9,2 km) e uma estação de tratamento de esgoto (ETE Laboreaux). 

Ressalta-se que o cadastro do sistema de coleta e afastamento está incompleto. 

Segundo informações do SAAE, o município não possui nenhuma estação elevatória de esgoto, 

sendo todo o esgoto coletado conduzido por gravidade até a ETE em operação. 

  

                                              

11
 De acordo com o SAAE, a vazão média da ETE já atingiu 135 L/s no ano de 2014, representando assim um índice de tratamento de 79,3%. 
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5.2.1.3 Tratamento de Esgotos  

A sede do município de Itabira conta com uma estação de tratamento de esgoto localizada 

logo após a confluência dos corpos d’água das duas bacias de contribuição – córrego Água 

Santa e Ribeirão do Peixe, em terreno localizado defronte o Laboratório Laboreaux da VALE 

S.A., sendo circundada pelo próprio rio do Peixe e pela rodovia que liga Itabira a Nova Era. A 

ETE possui coordenadas geográficas da latitude 19°38'45.29"S e longitude 43°10'39.15"O. 

A ETE foi priorizada no âmbito do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográfica – PRODES. 

Esse programa, implementado pela Agência Nacional de Águas (ANA), visa subsidiar, com 

aportes condicionados de capital, a implantação de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitários, em bacias hidrográficas nas quais já houvessem comitês instalados e que assumissem 

compromissos para implementação da cobrança pelo uso da água, bem como resultados 

efetivos na redução de cargas lançadas aos corpos hídricos.  

A ETE tem capacidade de atendimento à população de 65.000 habitantes em sua primeira 

etapa de implantação, sendo ampliada para o atendimento a 130.000 habitantes na 2ª etapa. 

A Licença de Operação da ETE (LO nº 010) foi concedida pelo COPAM em 15 de março de 

2008, tendo vencido no dia 15 de março de 2014. A revalidação da licença de operação da 

ETE está em análise técnica na Superintendência de Regularização Ambiental – SUPRAM Leste 

Mineiro. 

O lodo da ETE Laboreaux é desidratado pelo filtro prensa e também no sistema de leito de 

secagem, sendo depois destinado ao Aterro Sanitário do Município de Itabira.  

A Estação de Tratamento Laboreaux é composta pelas seguintes unidades listadas na ordem do 

tratamento: 

 Gradeamento; 

 Elevatória de Esgoto (EEE01); 

 Desarenador; 

 Calha Parshall, para medição da vazão; 

 Elevatória de Esgoto (EEE02); 

 Caixa Divisora de Vazão 1; 

 8 (oito) Reatores de Manta de Lodo (UASB);  

 Caixa Divisora de Vazão 2; 

 2 Filtros Biológicos Percoladores; 

 Caixa Divisora de Vazão 3; 
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 Unidade de queima de gás; 

 2 (dois) Decantadores; 

 Elevatória de Retorno de Lodo; 

 Central de Desidratação Mecânica; 

 Laboratório para análises de rotina. 

Os resíduos gerados no tratamento preliminar, gradeamento e desarenador, também são 

destinados ao Aterro Sanitário de Itabira. Já o lodo gerado nos filtros biológicos percoladores é 

separado nos decantadores e bombeado de volta para os reatores UASB. 

O corpo receptor do efluente tratado é o rio do Peixe e possui coordenada geográfica na 

latitude 19°38'46,46'' S e longitude 43°10'31,80'' O. De acordo com a Deliberação Normativa 

COPAM nº 09, de 19 de abril de 1994 o rio do Peixe nesse ponto de lançamento é classificado 

como classe 2. O município de Itabira está temporariamente isento da obrigação de outorgar o 

lançamento até que seja convocado pela Supram. 

O Quadro 5.64 apresenta os valores de eficiências da ETE Laboreaux. 

QUADRO 5.64 – EFICIÊNCIAS ETE LABOREAUX 

Mês/Ano 

DBO DQO SST 

Afluente Efluente EFICIÊNCIA % Afluente Efluente EFICIÊNCIA % Afluente Efluente EFICIÊNCIA % 

Janeiro/2013 220,12 18,83 91,45 419 46,8 88,84 235,60 20,56 91,27 

Fevereiro/2013 229,15 17,03 92,57 430 39,9 90,72 173,25 13,41 92,26 

Março/2013 183,11 11,62 93,66 442 38,9 91,19 192,00 9,63 94,98 

Abril/2013 189,81 11,78 93,79 523 38,0 92,73 228 8,40 96,32 

Maio/2013 230,99 26,93 88,34 527 42,5 91,94 341,00 9,14 97,32 

Junho/2013 182,59 12,92 92,92 448 54,0 87,95 303,67 7,60 97,50 

Julho/2013 214,13 15,10 92,95 679 62,8 90,76 317,0 14,9 95,30 

Agosto/2013 354,8 29,7 91,6 600 78,7 86,9 283,3 33,9 88,03 

Setembro/2013 224,5 23,4 89,6 671 83,3 87,6 316,0 10,0 96,84 

Outubro/2013 - - - 569 56,3 90,1 327,7 90,1 72,51 

Novembro/2013 204,5 26,0 87,3 523 62,9 88,0 281,8 43,2 84,67 

Dezembro/2013 175,8 17,2 90,2 471 58,7 87,5 244,1 42,7 82,52 

Janeiro/2014 169,52 20,69 87,80 487 64,8 86,69 216,91 22,47 89,64 

Fevereiro/2014 202,94 21,15 89,58 640 64,0 89,99 321,00 34,60 89,22 

Março/2014 227,50 25,04 88,99 572 69,8 87,79 231,91 23,24 89,98 

Fonte: SAAE. 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DQO – Demanda Química de Oxigênio 

SST – Sólidos Suspensos Totais 

 

As fotos 5.71 a 5.88 ilustram as unidades da ETE Laboreaux na ordem do tratamento. 
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Foto 5.65 – ETE Laboreaux – Gradeamento Foto 5.66 – ETE Laboreaux – Gradeamento 

  

Foto 5.67 – ETE Laboreaux – EEE01 – Recalque do 

esgoto para o Desarenador 

Foto 5.68 – ETE Laboreaux – Desarenador 

 

 

Foto 5.69 – ETE Laboreaux – Remoção de Areia Foto 5.70 – ETE Laboreaux – Gradeamento após o 

desarenador 
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Foto 5.71 – ETE Laboreaux – Calha Parshall Foto 5.72 – ETE Laboreaux – EEE02 – Recalque para 

os reatores 

  

Foto 5.73 – ETE Laboreaux – UASB Foto 5.74 – ETE Laboreaux – Bombas de recalque 

para os reatores 

  

Foto 5.75 – ETE Laboreaux – UASB – Caixa de 

distribuição da vazão 

Foto 5.76 – ETE Laboreaux – UASB 
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Foto 5.77 – ETE Laboreaux – UASB – Queimador de 

gás 

Foto 5.78 – ETE Laboreaux – Reservatório de cloreto 

férrico 

  

Foto 5.79 – ETE Laboreaux – Tanque de 

condicionamento de lodo e adição de cal hidratada e 

cloreto férrico 

Foto 5.80 – ETE Laboreaux – Armazenamento de Cal 

Hidratada 

 

 

Foto 5.81 – ETE Laboreaux – Filtro Prensa Foto 5.82 – ETE Laboreaux – Filtro Biológico 

Percolador 
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Foto 5.83 – ETE Laboreaux – Decantadores Foto 5.84 – ETE Laboreaux – Decantador 

  

Foto 5.85 – ETE Laboreaux – Escritório e Laboratório Foto 5.86 – ETE Laboreaux – Laboratório 

  

Foto 5.87 – ETE Laboreaux –Laboratório Foto 5.88 – ETE Laboreaux – Laboratório 

 

5.2.2 Bolsões Urbanos 

O Sistema de Esgotamento Sanitário dos bolsões urbanos são: 

 Barro Branco: Existe rede coletora, no entanto não existe rede de afastamento, sendo todo 

o esgoto coletado despejado “in natura”. Não há dados sobre a rede de esgoto. 
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 Chapada/Boa Esperança: Esgoto coletado é encaminhado por um interceptor para o reator 

UASB
12

. A extensão da rede de coleta é de 7,8 km e é constituída de PVC.  

 Turvo: Tratamento Individual, prevalecendo a utilização de fossas sépticas. 

 Demais bolsões urbanos: As soluções adotadas são as mesmas da zona rural, despejo “in 

natura”, fossas negras e fossas sépticas. 

5.2.3 Sistema de Esgotamento Sanitário Existente no Distrito Ipoema 

5.2.3.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de esgotos sanitários, conforme dados coletados no SAAE 

em outubro de 2013 e novembro de 2014, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano ................................................................ 60% (SAAE, 2014); 

 Índice de Tratamento de Esgotos .............................................................. 20% (SAAE, 2014); 

 Extensão de Rede de Esgoto .............................................................. 4,52 Km (SAAE, 2013); 

 Extensão de Coletores-tronco ............................................................ 1,07 Km (SAAE, 2013); 

 Extensão de Interceptores .................................................................. 1,79 Km (SAAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da ETE ............................................................... 6,70 L/s (SAAE, 2013); 

A cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário foi implantada no distrito a partir do mês 

de agosto de 2014. A partir dessa cobrança devem-se criar procedimentos operacionais nessa 

unidade de tratamento. E é preciso também criar um arranjo institucional na autarquia visando 

à operação do sistema. Outra medida necessária será a incorporação de técnicos capacitados. 

5.2.3.2 Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento na Área Urbana do Distrito Ipoema 

A rede interceptora encontra-se margeando o ribeirão Aliança que atravessa o distrito, desta 

forma, a rede interceptora de esgotos impede o aporte de esgoto bruto ao curso d'água e o 

direciona à ETE. Ressalta-se que o sistema de coleta e afastamento possui um cadastro 

incompleto e que possui um déficit de aproximadamente 1 km de rede. 

Para o funcionamento da rede interceptora, foi necessária a construção de duas travessias sob o 

ribeirão Aliança, uma elevatória de recuperação de cota e uma linha de recalque, com o 

objetivo de evitar o aprofundamento das tubulações implantadas à jusante do 

empreendimento e fornecer carga hidráulica necessária à operação da ETE. A elevatória de 

esgoto localiza-se nas coordenadas 19°37'7.69’’ de latitude sul e 43°26'14.27’’ de longitude 

oeste. Atualmente essa elevatória conta com duas bombas (uma efetiva e uma reserva) que 

estão em manutenção. Ressalta-se que o procedimento operacional padrão – POP está sendo 

                                              

12
 O reator UASB instalado encontra-se desativado, e todo esgoto coletado é lançado “in natura”. 
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implantado na ETE de Ipoema; com isso, deverá também ser implantado na Estação Elevatória 

de Esgoto e no sistema de manutenção da rede coletora. 

A ETE Ipoema está localizada no distrito de Ipoema, nas coordenadas 19°36'47,04’’ de latitude 

sul e 43°26'19,09’’ de longitude oeste, possui área total de 3.482,83 m
2

 e área útil de 

3.482,83 m
2

. 

A ETE começou a operar em novembro de 2012 e está em processo de obtenção da Licença 

de Operação. O processo de tratamento empregado considera as seguintes unidades: 

tratamento preliminar por gradeamento; um reator anaeróbico de fluxo ascendente composto 

por três separadores trifásicos, um filtro anaeróbio e sistema de desidratação de lodo composto 

por leitos de secagem.  

As fotos 5.89 a 5.95 ilustram o sistema de esgotamento sanitário do distrito Ipoema. 

  

Foto 5.89 – Estação Elevatória de Esgoto – Ipoema Foto 5.90 – ETE Ipoema 

  

Foto 5.91 – ETE Ipoema – Tratamento Preliminar Foto 5.92 – ETE Ipoema – Tratamento Preliminar 
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Foto 5.93 – ETE Ipoema Foto 5.94 – ETE Ipoema 

 

Foto 5.95 – ETE Ipoema – Leito de Secagem 

 

O efluente tratado é lançado no ribeirão Aliança, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio, nas coordenadas geográficas 19°38'46,50'' de latitude sul e 43°26'20,94'' 

longitude oeste. 

5.2.4 Sistema de Esgotamento Sanitário Existente no Distrito Senhora do Carmo 

O distrito Senhora do Carmo possui 100% de rede de coleta na área urbana, totalizando cerca 

de 4 km de rede coletora, porém não há tratamento, sendo todo o volume coletado lançado 

diretamente no ribeirão do Onça, inserido na sub-bacia do ribeirão do Carmo. Ressalta-se que 

em alguns locais não existem rede coletora, sendo a rede individualizada, como a Rua Pedro 

Amador, ao lado do centro de Tradições, que necessita de cerca de 350 m de rede coletora, o 

Bairro Nossa Senhora do Rosário também possui o mesmo problema, necessitando de 120 m 

de rede coletora. Outro problema é o novo loteamento no bairro Campinho de Cima que 

ainda não possui infraestrutura referente aos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 
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5.2.5 Análise Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Os principais problemas verificados no Sistema de Abastecimento de Esgotamento Sanitário de 

Itabira encontram-se resumidos a seguir.  

5.2.5.1 Coleta e afastamento de Esgoto 

Cerca de 10% da população urbana do município não é atendida pelo sistema de coleta e 

afastamento de esgoto sendo necessária a universalização do sistema. Existem diversos 

problemas relacionados aos interceptores de esgoto na sede, nos bairros Fênix, Santa Martha e 

Santa Ruth; por exemplo, o traçado da linha do interceptor fica em área de inundação do 

curso d’água e o mesmo foi danificado, assim todo esgoto coletado nessa área é lançado 

diretamente nesse corpo hídrico. O interceptor do bairro Nova vista sofre com constantes 

entupimentos. 

Além desse exemplo, vale citar a Vila Paciência, onde todo esgoto é diretamente enviado para 

o curso d’água, além dos bairros localizados à montante da ferrovia que corta a malha urbana 

(Alvorada, Amazonas, São Cristóvão, Colina da Praia e outros), que necessitam de intervenções 

especiais (travessias por método não destrutivo – MND, cerca de 1.500 m) para a interligação 

da rede coletora à rede interceptora. Existem muitas ligações clandestinas de água pluvial na 

rede de esgoto. 

A rede de interceptores atual é deficitária sendo necessária a implantação de outros 

interceptores para que todo o esgoto coletado seja encaminhado para a ETE. 

No Distrito de Ipoema apenas 60% de toda a população urbana é atendida com rede coletora, 

no entanto esse índice deverá aumentar já que está em fase final de execução a implantação 

de novas redes coletoras e de afastamento.  

Os bolsões urbanos de Chapada e Boa Esperança possuem déficit de coleta e afastamento de 

esgoto. Foi realizada a construção de um interceptor que levaria o esgoto coletado até o reator 

UASB instalado, no entanto esse interceptor foi construído em local inadequado (ponto de 

inundação) e o mesmo foi danificado pela chuva, sendo assim uma grande parte do esgoto 

coletado nesses bolsões urbanos são encaminhados “in natura” para os cursos d’água. O bolsão 

urbano Barro Branco não possui sistema de afastamento de esgoto, sendo a sua totalidade 

despejado “in natura”. 

O município possui cadastro de rede desatualizado, sendo de extrema importância a sua 

atualização e compatibilização com o cadastro comercial. 
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5.2.5.2 Tratamento 

O distrito Sede conta com uma ETE, no entanto apenas 43,9% do esgoto coletado é tratado, ou 

seja, 56,1% do esgoto coletado é lançado “in natura” nos corpos hídricos do município, 

principalmente nos córregos Água Santa e Penha. Esse índice deve diminuir com a ampliação 

da ETE, no entanto esse projeto não atende a demanda de final de plano que é de 429,6 L/s
13

.  

As estruturas da ETE se encontram com alguns problemas estruturais que são: 

 Falta de pessoal qualificado nas áreas de automação e eletromecânica; 

 Equipamentos eletromecânicos (bombas, compressor, e filtro prensa) com vida útil 

exaurida; 

 Falta de manutenção dos equipamentos 

 Grelha mecanizada do tratamento preliminar inativa há 5 anos; 

 Acúmulo de escuma nos reatores UASB (a limpeza ocorre com caminhão esgota fossa, pois 

o descarte ainda não foi operacionalizado); 

 Sobrecarga do filtro prensa faz com que sejam utilizados os leitos de secagem; 

 Acúmulo do lodo desidratado em área irregular; 

No Distrito de Ipoema não foram relatados problemas estruturais na ETE, no entanto a retirada, 

dos resíduos gerados nos processos de tratamento, está comprometida, uma vez que a ponte 

que dá acesso ao local de armazenamento foi danificada pela chuva.  

O distrito de Senhora do Carmo não conta com sistema de Tratamento. Sendo todo esgoto 

coletado lançado “in natura” no ribeirão do Onça. Vale mencionar que o distrito está dividido 

em duas bacias (ribeirão do Onça e Rio Tanque), dificultando o transporte de todo o esgoto 

por gravidade, sendo necessária assim a implantação de uma ETE e uma elevatória, de duas 

ETEs ou uma ETE afastada para que toda a contribuição fosse levada por gravidade. Além disso, 

é necessário atender toda a população com rede coletora, uma vez que em algumas 

localidades do distrito ainda não é atendido. 

5.2.6 Análise Operacional dos Serviços de Esgoto com Base em um Sistema de 

Indicadores 

 IN
015 

– Índice de Coleta de Esgotos - % 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎)
 

                                              

13
 Valor adotado do Estudo de Atualização do Plano Diretor de Abastecimento Público da cidade de Itabira da VALE S.A. 
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 IN
016 

– Índice de Tratamento de Esgotos - % 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜)
 

 

 IN
024

 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto - % 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

 

 IN
082

 – Extravasamentos de Esgoto por Extensão de Rede – extrav./km 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
 

 

 IN
083

 – Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgoto – horas/extrav. 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

No Quadro 5.65, encontram-se reproduzidos os valores desses indicadores para a situação de 

2013, conforme informações constantes do SNIS do Ministério das Cidades: 

QUADRO 5.65 – VALORES DE ALGUNS INDICADORES OPERACIONAIS PARA AVALIAÇÃO DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SNIS 2012 E 2013 – ITABIRA 

Indicador Unidade Valor Ano do SNIS 

IN
015 

– Índice de Coleta de Esgotos % 80,26 2013 

IN
016 

– Índice de Tratamento de Esgotos % 43,90 2013 

IN
024

 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto % 90,00 2013 

IN
082

 – Extravasamentos de Esgoto por Extensão de Rede extrav./km 14,31 2013 

IN
083 

– Duração Média dos Reparos de Extravasamentos 

de Esgoto 
horas/extrav. 1,5 2013 

 

A análise dos indicadores supracitados permite concluir que se trata de um sistema que 

apresenta alguns valores adequados e outros não conformes, segundo apresentado a seguir: 

 O índice de coleta de esgotos (IN
015

= 80,26%) é adequado, uma vez que atingiu os 80%, 

valor tradicionalmente adotado para esse indicador. 

 O índice de atendimento urbano de esgotos referido à população urbana atendida com 

abastecimento de água é adequado (IN
024= 

90,0%), porém, pode-se concluir que alguns 

domicílios ainda não se encontram conectados à rede e há necessidade de ampliação da 

rede coletora e de se efetuarem novas ligações para que o índice de esgotamento, referido 

à população urbana atendida com água, possa ser aumentado para 100%. 
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 O índice de tratamento de esgoto (IN
016

= 43,9%) indica que o município não atingiu a 

universalização do tratamento conforme preconizado na legislação. Os demais 56,1% são 

lançados “in natura” nos corpos d’água. 

 Os indicadores de qualidade da prestação do serviço de esgotamento sanitário são difíceis 

de comparar com outras realidades ou apontar um objetivo sem se estudar mais 

detalhadamente as causas dos problemas. Ressalta-se que a operadora dos serviços (SAAE) 

deverá sempre estar buscando o aprimoramento do atendimento as ocorrências visando 

sempre à melhoria da prestação. 

Pode-se chegar à conclusão de que o sistema de esgotos não apresenta, ainda, parâmetros 

adequados em boa parte dos indicadores analisados, havendo necessidade de se aumentar 

principalmente o índice de tratamento dos esgotos, assim como o índice de atendimento 

urbano. 

5.2.7 Comparação com Cidades de Mesmo Porte 

Assim como a análise realizada para o sistema de abastecimento de água, neste item é 

realizada uma análise comparativa dos principais indicadores de Itabira com os de outras 

cidades com características populacionais similares. Nesta análise foram utilizados os 

indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – com ano base de 

2012. Destaca-se que os indicadores de Itabira foram utilizados os valores calculados através 

dos dados enviados pelo SAAE, referentes ao preenchimento do SNIS 2013. 

Para a escolha dos municípios a serem comparados, procurou-se, primeiramente, pinçar 

aqueles com porte semelhante e com serviços prestados por Autarquia em Minas Gerais e, em 

um segundo momento, abrir o leque de comparação com municípios com porte semelhante e 

com serviços prestados pela COPASA.  

O Quadro 5.66 apresenta os municípios escolhidos e os respectivos prestadores dos serviços de 

abastecimento de água. 

QUADRO 5.66 – MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE SELECIONADOS 

Município População Urbana (hab) Prestador 

Araguari 103.687 SAE 

Ituiutaba 94.295 SAE 

Muriaé 94.436 DEMSUR 

Passos 102.143 SAAE 

Conselheiro Lafaiete 100.026 COPASA 

Coronel Fabriciano 94.467 COPASA 

Lavras 113.239 COPASA 

Fonte: SNIS, 2012 

 

 

Os Quadros 5.67 e 5.68 apresentam a comparação de Itabira com os municípios escolhidos, 

divididos em Autarquia e COPASA. 
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QUADRO 5.67 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – AUTARQUIA 

Código Indicador Itabira Araguari Ituiutaba Muriaé Passos 

IN
015

 Índice de Coleta de Esgotos - % 80,26 80,00 79,84 85,00 79,18 

IN
016

 Índice de Tratamento de Esgotos - % 43,90 1,78 78,17 33,95 47,50 

IN
024

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto - % 90,00 100,00 99,80 100,00 98,78 

IN
082

 
Extravasamentos de Esgoto por Extensão de Rede - 

extrav./km 
14,31 0,10 1,20 10,90 3,70 

IN
083

 
Duração Média dos Reparos de Extravasamentos 

de Esgoto - horas/extrav. 
1,5 2,00 0,09 1,91 1,50 

fonte: SNIS, 2012 e SAAE, 2013 

 

QUADRO 5.68 – ANÁLISE COMPARATIVA COM MUNICÍPIOS DE MESMO PORTE – COPASA 

Código Indicador Itabira+ 
Conselheiro 

Lafaiete 

Coronel 

Fabriciano 
Lavras 

IN
015

 Índice de Coleta de Esgotos - % 80,26 68,13 68,30 74,73 

IN
016

 Índice de Tratamento de Esgotos - % 43,90 16,91 0,00 80,84 

IN
024

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto - % 90,00 100,00 100,00 100,00 

IN
082

 Extravasamentos de Esgoto por Extensão de Rede - extrav./km 14,31 6,52 27,65 5,89 

IN
083

 
Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgoto - 

horas/extrav. 
1,5 159,15 151,47 119,25 

Fonte: SNIS, 2012 e SAAE, 2013 

 

 

Analisando os indicadores operacionais adotados para Itabira com outras realidades conforme 

já foi destacado anteriormente é possível notar que o índice de coleta de esgoto está acima ou 

praticamente igual aos municípios atendidos por autarquias, no entanto, comparando aos 

municípios onde a COPASA é a prestadora o município de Itabira encontra-se com um valor 

superior. Ressalta-se que o valor ideal para esse indicador é de 80%, assim os municípios em 

comparação encontram-se abaixo desse valor. 

Para o índice de tratamento de esgoto, nota-se que nenhum atingiu o valor esperado de 100% 

do esgoto coletado sendo tratado. O valor de esgoto tratado em Itabira é considerado baixo 

(43,9%), no entanto ao comparar com os outros municípios como Araguari, Conselheiro 

Lafaiete e Coronel Fabriciano pode-se concluir que o município de Itabira já está a frente, no 

entanto tem que atingir a universalização do tratamento conforme preconiza na lei. 

No entanto no índice de atendimento urbano o município de Itabira ficou atrás de todos os 

municípios analisados. Com isso o município deve propor soluções para atender os demais 

10% da população urbana que ainda não são atendidos com sistema de esgotamento sanitário. 

5.2.8 Problemas Relatados pela População ao SAAE 

De acordo com informações do SAAE, as principais ocorrências do sistema de coleta e 

afastamento de esgoto estão apresentadas no Quadro 5.69 a seguir. 
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QUADRO 5.69 – PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE 

ESGOTOS REGISTRADOS NO SAEE 

DESENTUPIR RAMAL DE ESGOTO 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Alto Pereira 1 Joao XXIII 3 

Areão 1 Juca Batista 1 

Balsamos 3 Juca Rosa 3 

Barreiro 1 Machado 4 

Bethânia 3 Madre Maria De Jesus 2 

Boa Esperança 1 Major Lage 3 

C.D.I 1 Monsenhor Jose Lopes  1 

Campestre 2 Nova Vista 1 

Centro 1 Pedreira 5 

Cidade Nova 1 Penha 3 

Clovis Alvim II 1 Praia 4 

Colina Da Praia 1 Ribeira de Cima 1 

Conceição de Baixo 1 Santa Marta 3 

Conego Guilhermino 1 São Bento 1 

Eldorado 4 São Francisco 1 

Fênix 1 Vila Ipoema 1 

Gabiroba 12 Vila Paciência 1 

Jardim Belvedere 1 Vila Piedade 1 

Jardim Das Oliveiras 4 Vila Prudêncio 1 

Total Geral 81 

DESENTUPIR REDE DE ESGOTO 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Agua Fresca 2 Machado 2 

Alto Pereira 2 Madre Maria de Jesus 3 

Amazonas 4 Major Lage 2 

Areão 2 Moinho Velho 1 

Balsamos 5 Monsenhor Jose Lopes  1 

Bela Vista 2 Para 2 

Bethânia 3 Pedreira 6 

Boa Esperança 4 Penha 1 

C.D.I 2 Posto Agropecuário 2 

Campestre 1 Praia 6 

Centro 4 Ribeira De Cima 1 

Chapada 1 Santa Marta 1 

Clovis Alvim I 1 Santa Ruth 1 

Conceição De Baixo 3 Santa Tereza 1 

Conego Guilhermino 1 São Francisco 1 

Eldorado 2 São Pedro 4 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.69 – PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE 

ESGOTOS REGISTRADOS NO SAEE 

DESENTUPIR REDE DE ESGOTO 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Esplanada da Estação 2 Vila Ipoema 1 

Fênix 5 Vila Piedade 1 

Gabiroba 9 Vila Prudêncio 2 

Hamilton 2 Vila Santa Izabel 1 

Jardim Das Oliveiras 6 Vila São Geraldo 3 

Joao XXIII 2 Vila São Joaquim 2 

Juca Batista 2 Senhora Do Carmo 1 

Juca Rosa 1 Zona Rural 1 

DESENTUPIR CAIXA DE ESGOTO 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Aboboras 1 Major Lage 45 

Agua Fresca 14 Moinho Velho 5 

Alto Pereira 8 Monsenhor Jose Lopes  44 

Amazonas 22 Nova Vista 15 

Areão 16 Novo Amazonas 11 

Balsamos 12 Panorama 4 

Barreiro 8 Para 20 

Barro Branco 4 Pedreira 40 

Bela Vista 55 Penha 15 

Bethânia 24 Praia 58 

Boa Esperança 6 Ribeira De Cima 4 

C.D.I 3 Santa Inês 2 

Campestre 20 Santa Marta 18 

Centro 66 Santa Ruth 28 

Cidade Nova 1 Santa Tereza 11 

Clovis Alvim I 8 Santo Antônio 2 

Clovis Alvim II 8 São Bento 9 

Colina Da Praia 10 São Cristóvão 8 

Conceição de Baixo 5 São Francisco 18 

Conego Guilhermino 20 São Marcos 2 

Eldorado 28 São Pedro 34 

Esplanada da Estação 12 Valença 6 

Fênix 82 Vila Amélia 4 

Gabiroba 105 Vila Paciência 6 

Hamilton 11 Vila Piedade 12 

Jardim Das Oliveiras 48 Vila Prudêncio 16 

Jardim Dos Ipês 7 Vila Sálica 7 

Joao XXIII 43 Vila Santa Izabel 4 

Juca Batista 15 Vila Santa Rosa 14 

Juca Rosa 29 Vila São Geraldo 10 

Machado 24 Vila São Joaquim 25 

Madre Maria De Jesus 28 Senhora Do Carmo 1 

Total Geral 1.241 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.69 – PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE 

ESGOTOS REGISTRADOS NO SAEE 

DESENTUPIR CAIXA DE ESGOTO 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Aboboras 6 Major Lage 2 

Agua Fresca 4 Moinho Velho 1 

Alto Pereira 9 Monsenhor Jose Lopes  14 

Amazonas 9 Nova Vista 6 

Areão 7 Novo Amazonas 9 

Balsamo II 1 Panorama 3 

Balsamos 11 Para 14 

Barreiro 4 Pedreira 45 

Bela Vista 17 Penha 8 

Bethânia 6 Praia 23 

Boa Esperança 8 Ribeira De Cima 11 

C.D.I 7 Santa Marta 5 

C.D.I II 1 Santa Ruth 11 

Campestre 18 Santa Tereza 2 

Candidópolis 1 São Bento 4 

Centro 20 São Cristóvão 5 

Cidade Nova 3 São Francisco 2 

Clovis Alvim I 2 São Pedro 9 

Colina Da Praia 6 Valença 2 

Conceição de Baixo 2 Vila Amélia 1 

Conego Guilhermino 8 Vila Ipoema 1 

Eldorado 13 Vila Paciência 5 

Esplanada da Estação 3 Vila Piedade 5 

Fênix 30 Vila Prudêncio 4 

Gabiroba 39 Vila Sálica 3 

Hamilton 4 Vila Santa Izabel 3 

Jardim Das Oliveiras 34 Vila Santa Rosa 3 

Jardim Dos Ipês 3 Vila São Geraldo 2 

Joao XXIII 14 Vila São Joaquim 5 

Juca Batista 3 Senhora Do Carmo 2 

Juca Rosa 12 Vista Alegre 1 

Machado 8 Zona Rural 1 

Madre Maria De Jesus 7 - - 

Total Geral 532 

 ESGOTO RETORNANDO PARA RESIDÊNCIA 

15/04/2013 à 15/04/2014 

BAIRRO INCIDÊNCIA BAIRRO INCIDÊNCIA 

Bela Vista 2 Panorama 1 

Bethânia 1 Pedreira 5 

Campestre 1 Praia 3 

Centro 2 Ribeira de Cima 1 

Conego Guilhermino 1 Santa Ruth 1 

Fênix 2 São Bento 1 

Gabiroba 3 São Marcos 2 

Hamilton 1 São Pedro 1 

Jardim das Oliveiras 1 Vila Ipoema 1 

Machado 1 Vila Paciência 3 

Major Lage 1 Vila Sálica 1 

Monsenhor Jose Lopes  2 Vila Santa Rosa 1 

Nova Vista 3 Vila São Joaquim 1 

Total Geral 43 

Fonte: SAAE. 
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5.2.9 Estudos Existentes 

5.2.9.1 Previsão de Ampliação do Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitário da Sede de 

Itabira 

Está prevista a ampliação do Sistema de Tratamento da ETE Laboreaux. A sede urbana do 

município de Itabira localiza-se em duas sub-bacias hidrográficas: a do rio Piracicaba (95%) e a 

do rio Santo Antônio (5%). A parte pertencente ao Piracicaba tem os esgotos coletados e 

tratados na ETE Laboreaux, funcionando desde 2008.  

Segundo informações do SAAE, o sistema requer, agora, sua ampliação, mediante a construção 

da segunda etapa. A ampliação da ETE Laboreaux (implantação da segunda etapa) eleva a 

capacidade de tratamento dos atuais 65 mil habitantes para 130 mil habitantes. O projeto de 

ampliação da ETE está em fase de licitação e a área disponível para expansão é de 

6.200,00 m
2

. 

5.2.9.2 Previsão de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (ETE Pedreira) 

O bairro Pedreira está situado ao norte do perímetro urbano de Itabira, contando hoje com 

aproximadamente 5.000 habitantes, a grande maioria pessoas de baixa renda, que têm 

disponibilizado água potável e coleta de esgotos em sua totalidade. 

Entretanto, os efluentes são lançados no córrego da Vargem, pequeno afluente do ribeirão 

Santana, inserido na sub-bacia do rio Santo Antônio, importante tributário do rio Doce. 

O lançamento dos efluentes está estimado hoje, em termos de DBO, na ordem de 216 kg/dia, 

sendo que a eficiência a ser alcançada no tratamento é cerca de 85% na redução da DBO. 

A ETE Pedreira tem a finalidade de tratar 100% do esgoto recolhido e lançá-lo no córrego da 

Vargem em condições ambientalmente favoráveis. Os projetos referentes à ETE Pedreira estão 

em fase de elaboração. O local mais provável para instalação da ETE Pedreira possui 

coordenadas geográficas 19°35'16,51’’ de latitude sul e 43°11'36,57’’ de longitude oeste. 

5.2.9.3 Previsão de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Ipoema 

O projeto do sistema de esgotos sanitários de Ipoema foi desenvolvido para um horizonte de 

projeto de 25 anos, projetando uma população de 3.098 habitantes para o ano de 2030. 

Os principais parâmetros de projeto estão listados a seguir: 

 População de projeto .................................................................................. 3.098 habitantes; 

 Alcance do projeto ................................................................................................ ano 2030; 

 Consumo per capita de água ................................................................... q=150,0 l/hab.dia; 

 Coeficiente de retorno .............................................................................................. c=0,80; 
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 Coeficiente do dia de maior descarga ....................................................................... k1=1,2; 

 Coeficiente da hora de maior descarga ..................................................................... k2=1,5; 

 Coeficiente da hora de menor descarga .................................................................... k3=0,5; 

 Taxa de infiltração permanente ........................................................................ i=0,05 L/s/ha; 

 Área de projeto ....................................................................................................... S=48 ha; 

 DBO per capita......................................................................................... 54 g DBO/hab/dia. 

 

Os dados de vazão: 

 Vazão média sem infiltração ..................................................................................... 4,30 L/s; 

 Vazão mínima sem infiltração ................................................................................... 2,15 L/s; 

 Vazão máxima diária sem infiltração ......................................................................... 5,16 L/s; 

 Vazão máxima horária sem infiltração ....................................................................... 7,47 L/s; 

 Vazão de infiltração .................................................................................................. 2,40 L/s; 

 Vazão mínima com infiltração ................................................................................... 4,55 L/s; 

 Vazão média com infiltração ..................................................................................... 6,70 L/s; 

 Vazão máxima diária com infiltração ........................................................................ 7,56 L/s; 

 Vazão máxima horária com infiltração .................................................................... 10,14 L/s; 

As características do corpo receptor: 

 Vazão mínima Q
7,10

 ............................................................................................... 241,73 L/s; 

 Temperatura (estiagem) ............................................................................................... 20º C; 

 Altitude ....................................................................................................................... 740 m; 

 OD de saturação ................................................................................................... 8,32 mg/L; 

 Oxigênio dissolvido ............................................................................................... 7,49 mg/L; 

 DBO ..................................................................................................................... 2,00 mg/L; 

 Velocidade de fluxo ................................................................................................ 0,50 m/s; 

 Profundidade do curso d'água .................................................................................... 0,60 m; 
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As características do efluente tratado: 

 Vazão........................................................................................................................ 6,70 L/s; 

 Temperatura ................................................................................................................ 21° C; 

 Oxigênio dissolvido ............................................................................................... 0,00 mg/L; 

 DBO ................................................................................................................... 20,15 mg/L. 

5.2.10 Resumo do Sistema de Esgotamento Sanitário  

O Quadro 5.70 apresenta um resumo do sistema de esgotamento sanitário existente no 

município.  

QUADRO 5.70 - RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 

SEDE URBANA - ETE LABOREAUX 

Sistema de coleta Rede coletora (220,2 km de extensão), coletores-tronco (13,8 km) e interceptores (9,2 km) 

ETE 

A Estação de Tratamento Laboreaux é composta pelas seguintes unidades listadas na ordem do 

tratamento: Gradeamento; Elevatória de Esgoto (EEE01); Desarenador; Calha Parshall, para medição 

da vazão; Elevatória de Esgoto (EEE02); Caixa Divisora de Vazão 1; 8 Reatores de Manta de Lodo 

(UASB); Caixa Divisora de Vazão 2; 2 Filtros Biológicos Percoladores; Caixa Divisora de Vazão 3; 2 

Decantadores; Elevatória de Retorno de Lodo; Central de Desidratação Mecânica; Laboratório para 

análises de rotina 

O lodo da ETE é desidratado por filtro prensa e também no sistema de leito de secagem, sendo 

depois destinado ao Aterro Sanitário do município / Os resíduos gerados no tratamento preliminar, 

gradeamento e desarenador, também são destinados ao Aterro Sanitário / Já o lodo gerado nos filtros 

biológicos percoladores é separado nos decantadores e bombeado de volta para os reatores UASB 

Corpo receptor O corpo receptor do efluente tratado é o rio do Peixe 

Ampliação do sistema 

O sistema requer agora sua ampliação, mediante a construção da segunda etapa da ETE Laboreaux / 

Os projetos referentes à ampliação da ETE ainda estão em fase inicial / A área disponível para 

expansão é de 6.200,00 m²   

DISTRITO IPOEMA - ETE IPOEMA 

Sistema de coleta 

Rede coletora (4,5 km de extensão), coletores-tronco (1,1 km) e interceptores (1,8 km)  

O sistema de coleta e afastamento possui um cadastro incompleto 

ETE 

Para envio dos esgotos até a ETE Ipoema foi necessária a construção de duas travessias sob o ribeirão 

Aliança, de uma elevatória de recuperação de cota e de uma linha de recalque, com o objetivo de 

evitar o aprofundamento das tubulações implantadas à jusante do empreendimento e fornecer carga 

hidráulica necessária à operação da ETE 

Os processos de tratamento empregados se dividem em: tratamento preliminar por gradeamento; 

um reator anaeróbico de fluxo ascendente composto por três separadores trifásicos; 1 filtro 

anaeróbio; e sistema de desidratação de lodo composto por leitos de secagem  

O projeto da ETE foi desenvolvido para um horizonte de projeto de 25 anos, contemplando uma 

população de 3.098 habitantes para o ano de 2030 / Foi adotado um consumo per capita de água 

de 150 L/hab.dia 

A ETE possui área total de 3.482,83 m
2
 e começou a operar em novembro de 2012, sendo que a 

Licença de Operação encontra-se em processo de obtenção  

Corpo receptor 
O efluente tratado é lançado no ribeirão Aliança pertencente à bacia hidrográfica do rio Santo 

Antônio 
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5.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Todos os serviços de limpeza pública do município são realizados pela Itaurb – Empresa de 

Desenvolvimento de Itabira Ltda., que foi criada através da Lei Municipal nº 2.308 de maio de 

1985.  

A Itaurb iniciou suas atividades em 1º fevereiro de 1986, e desde então lhe são atribuídas às 

responsabilidades pelos serviços de Limpeza Pública Municipal, compreendendo: a varrição, a 

capina, a coleta e a destinação dos resíduos produzidos em Itabira, além de executar obras 

públicas e vigilância em prédios públicos. Para os serviços de limpeza pública há uma equipe 

composta por 10 agentes ambientais, 58 coletores e 297 auxiliares ambientais, conforme 

Quadro 5.71.  

QUADRO 5.71 – INFORMAÇÕES DOS SERVIDORES DE LIMPEZA PÚBLICA 

Cargo Quantidade Salário (R$) Horas/mês Benefícios 

Funcionários Administrativos 41 1.019,58 160 

Cartão Alimentação Coletor 70 842,85 176 

Auxiliar Ambiental 297 750,00 176 

 

 

Entretanto, ao todo a empresa possui 944 funcionários compostos por encarregados, agentes 

de segurança e medicina, assistentes sociais, supervisores, gerentes, diretores, secretária, 

motorista, assessores e presidente. A Ilustração 5.7 apresenta a hierarquia na empresa, 

representado pelo organograma. 
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Ilustração 5.7 – Organograma da Itaurb
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Os serviços de varrição e limpeza de bocas de lobo são realizados em toda área urbana do 

município e também nas áreas centrais dos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo. Para os 

serviços de varrição, o município dispõe de 26 equipes, formadas por 5 auxiliares ambientais, 

sendo 4 para executar a varrição e 1 para a coleta dos resíduos varridos, todos contratados por 

meio de concurso público. Cada equipe é responsável por uma área e, em média, consegue 

percorrer uma distância de 135 km/semana, trabalhando de segunda a sábado nos períodos da 

manhã e da tarde.  

Já em relação aos serviços de limpeza, a limpeza de feira livre é realizada por uma funcionária, 

sendo que inicialmente são dispostos lixeiras e carrinhos móveis ao longo da feira. Ao final do 

evento, é feito o recolhimento dos resíduos dispostos nestas lixeiras, além de varrição da área. 

Quando ocorre algum evento no município, localizados em ruas, praças, ginásio de esporte, 

etc., é necessária a solicitação do serviço de limpeza por meio de ofícios. De posse destes 

ofícios, a Itaurb estuda a logística e a alocação de funcionários para a tarefa. 

Para o serviço de manutenção da boca de lobo, foi verificado que não existem ações 

preventivas, como por exemplo, limpeza com hidrojateamento, somente ações corretivas. 

Para a realização destes trabalhos são utilizados diversos equipamentos, como pás, vassouras, 

carrinhos de mão, cavadeiras e caminhões. As fotos 5.96 e 5.97 ilustram o sistema de limpeza 

pública. 

  

Foto 5.96 – Equipe de Varrição Foto 5.97 – Equipe de Limpeza de Bocas de Lobo 

O município de Itabira gera em média 1.777,3 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD) 

por mês, deste total, 249,6 toneladas são reciclados, um índice médio de reaproveitamento de 

aproximadamente 14,0%. 

Segundo dados do IBGE Cidades, estima-se que a população atual de Itabira é de 123.391 

habitantes. Dessa forma, em média, a geração per capita de resíduos sólidos domiciliares é de 

0,521 kg/hab./dia e de 0,071 kg/hab./dia de materiais recicláveis.  
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A geração dos resíduos sólidos domiciliares é inferior às médias nacionais e da região Sudeste, 

de 1,041 kg/hab./dia e 1,209 kg/hab./dia, respectivamente, segundo dados da ABRELPE – 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – do ano de 2013. 

Uma vez que a coleta seletiva ainda é muito incipiente no Brasil, com muitos municípios que 

ainda não realizam a coleta seletiva, não há dados de geração per capita destes.  

A coleta dos resíduos sólidos domésticos é realizada na condição máxima, ou seja, a população 

separa o material seco passível de reaproveitamento. Porém, muitos munícipes ainda não 

realizam a separação, motivo pelo qual o município ainda não atingiu sua meta estabelecida de 

30% de reciclagem no ano de 2013.  

A população urbana é atendida em sua totalidade pela coleta comum e também pela coleta 

seletiva. A coleta comum é realizada três vezes por semana, alternadamente, através de dez 

rotas com capacidade de 7,5 toneladas cada, enquanto que a coleta seletiva é realizada por 

um caminhão baú com 3 toneladas de capacidade e 2 compactadores dupla função, ilustrado 

na Foto 5.98. Os quadros 5.72 e 5.73 apresentam as rotas de coletas comum e seletiva, 

respectivamente. 

 

Foto 5.98 – Veículo novo para coleta seletiva urbana 
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QUADRO 5.72 – ROTA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES COMUNS 

Rota Frequência 
N° do 

caminhão 
Localidades 

Rota 01 2ª,4ª e 6ª 01 

Hamilton, João XXIII, Amazonas, Novo Amazonas, Gianetti, Areão, 

Vila São Joaquim, Vila Amélia, Alto Pereira, Vila dos Engenheiros e 

Faculdade 

Rota 02 3ª, 5ª e Sábado 02 
Caminho Novo, Cônego Guilhermino, Panorama, São Cristóvão, São 

Marcos, Juca Batista, Santa Bárbara, Água Fresca e Vila Santa Rosa 

Rota 03 3ª, 5ª e Sábado 01 Santo Antônio, São Pedro, Bela Vista, Campestre, Penha, Vila Paciência  

Rota 04 2ª,4ª e 6ª 02 
Vila Piedade, Vila Juca Rosa, Praia São Pedro, Eldorado, Nova Vista, Nossa 

Senhora das Oliveiras 

Rota 05 Diária 03 Centro 

Rota 05-A 3ª, 5ª e Sábado 03 Pará 

Rota 05-B 2ª,4ª e 6ª 03 
Moinho Velho, Vila Lucindo Gomes, Alto Boa Vista, Centro, 14 de 

Fevereiro e Loteamento Esplanada da Estação 

Rota 06 2ª,4ª e 6ª 04 
Clovis Alvim I e II, Machado, Madre Maria de Jesus, Bethânia, Santa 

Thereza, Ribeira de Baixo, Gabiroba, Juca Batista e Água Fresca 

Rota 07 2ª,4ª e 6ª 05 
Barreiro, Distrito Industrial, Ribeira de Cima, Sana Ruth, Santa Marta, 

Fênix, Valença, Abóboras, Real Campestre, Vila Técnica da Conceição 

Rota 08 3ª, 5ª e Sábado 05 Pedreira, São Francisco, parte do São Pedro e Colina da Praia  

 

QUADRO 5.73 – ROTA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS 

Rota Frequência Localidades 

Rota 01 Diária Centro 

Rota 02 2ª Pará 

Rota 03 5ª 
Moinho Velho, Vila Lucindo Gomes, Alto Boa Vista, Centro, 14 de Fevereiro e Esplanada 

da Estação 

Rota 04 6ª Campestre e Bela Vista 

Rota 04-A 6ª Santo Antônio, São Pedro, Bela Vista, Campestre, Penha e Vila Paciência 

Rota 05 4ª 
Novo Amazonas, Vila Salica, 12 de Março, São Marcos, São Cristóvão, Jardim Alvorada, 

Panorama, Juca Batista, Água Fresca e Santa Bárbara 

Rota 06 Sábado 
Amazonas, Areão, Vila Amélia, Vila Técnica do Areão, Gianetti, Vila São Joaquim e Alto 

Pereira 

Rota 07 2ª Major Lage de Baixo, Vila Santa Rosa, Vila Piedade, Vila São Geraldo e Vila Juca Rosa 

Rota 08 3ª 
Praia, Nossa Senhora das Oliveiras, Santa Matilde, São Francisco, Vila Juca Rosa, Colina 

da Praia, São Pedro, Eldorado e Nova Vista 

Rota 09 2ª Conceição CVRD, Conceição de Baixo, Abóboras, Valência e Hamilton 

Rota 10 3ª Clovis Alvim I e II, Machado e João XXIII 

Rota 11 4ª Ribeira de Cima, Santa Marta, Vila Luiza Martins, Santa Ruth, Fênix e Bálsamo  

Rota 12 5ª Gabiroba (parte alta e baixa) 

Rota 13 Sábado 
Madre Maria de Jesus, Bethânia, Água Fresca, Santa Thereza, Ribeira de Baixo e Jardim 

dos Ipês 

Rota 14 5ª Barro Branco, Chapada e Boa Esperança 

 

Na área rural, estima-se que esses dois tipos de coleta atinjam apenas 10% de atendimento. O 

atendimento na zona rural ocorre por meio de postos de entrega voluntária (PEV), assim como 

no bolsão urbano de Serra dos Alves, conforme ilustram as fotos 5.99 e 5.100, e a coleta nestes 

pontos é realizada uma vez por semana.  
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Foto 5.99 – PEV (Distrito de Ipoema) Foto 5.100 – PEV (bolsão urbano Serra dos Alves) 

O município possui duas estações de transbordo, uma no distrito de Ipoema e outra no distrito 

de Senhora do Carmo. Nestes distritos, a coleta dos resíduos comuns é realizada todos os dias 

nas áreas centrais e três vezes por semana nas áreas mais afastadas, e a coleta seletiva é 

realizada uma vez por semana em todas as áreas. Para os serviços de coleta, comum e seletiva, 

é utilizado um trator com baú, adquirido recentemente, em cada distrito, conforme Foto 

5.101. Uma vez por semana, todos os resíduos armazenados são coletados por caminhões e 

encaminhados para destinação final. 

A estação de transbordo do distrito de Ipoema foi desativado, e uma outra foi implantada em 

área anexa a ETE Ipoema, ilustrado na Foto 5.102.  

  

Foto 5.101 – Veículo de coleta RSD nos distritos Foto 5.102 – Estação de Transbordo (Distrito 

Ipoema) 

O aterro sanitário de Itabira teve suas atividades iniciadas em novembro de 2012, e está sendo 

implantado e operado de acordo com o projeto executivo e tem vida útil prevista para 22 

anos, ou seja, até o fim do plano em 2034. O aterro possui licença ambiental de operação 

emitida pelo COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental, com validade de 6 anos, ou 

seja, até 26/02/2019. 
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Essa unidade foi implantada sobre o antigo lixão do município. Segundo dados do FEAM – 

Fundação Estadual do Meio Ambiente de dezembro de 2013, esta área estava classificada 

como área contaminada sob investigação, sendo os principais contaminantes: alumínio, bário, 

chumbo, cobre, manganês, zinco, antimônio, cobalto, cromo, nitrato, nitrito e sulfito. Para o 

encerramento do lixão e adequação deste passivo ambiental, as diretrizes de um TAC – Termo 

de Ajustamento de Conduta – foram cumpridas. Atualmente a área é monitorada através de 

análises de água e do solo.   

O aterro é operado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU). O organograma desta Secretaria está apresentado na 

Ilustração 5.8 a seguir. 
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Ilustração 5.8 – Organograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  
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Os maquinários utilizados no aterro são: trator de esteiras, escavadeira de esteira, caminhão-

pipa e caminhão traçado. Os maquinários, juntamente com seus respectivos operadores e 

motoristas, são terceirizados, minimizando assim problemas com a falta dos mesmos, uma vez 

que a empresa contratada é responsável pela reposição destes em casos de manutenção. A 

unidade está ilustrada nas fotos 5.103 a 5.106 a seguir. 

  

Foto 5.103 – Entrada do aterro Foto 5.104 – Disposição dos resíduos 

  

Foto 5.105 – Vista Geral do Aterro Sanitário Foto 5.106 – Lagoa de chorume 

 

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

Gerais – realizado pela FEAM em 2013, o aterro de Itabira foi classificado como sanitário 

regularizado, com usina de triagem e compostagem regularizados. 

A unidade recebe os resíduos domésticos de toda a área urbana da Sede e dos distritos de 

Ipoema e Senhora do Carmo; também recebe cerca de 10% de todos resíduos domésticos 

gerados na zona rural. Além destes, recebe também os rejeitos da central de triagem, os 

resíduos da varrição e podas, o lodo da estação de tratamento de esgotos e os resíduos da 

limpeza de bocas de lobo. Todo chorume gerado no aterro é transportado por caminhão-pipa 

para a área de transbordo das Três Fontes e, posteriormente, para a ETE Laboreaux. 
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O município possui uma central de triagem, localizada na Rua Hormindo Dias Lage – bairro 

Bela Vista, sendo gerenciada e operada pela ITAURB. Esta central de triagem recebe os 

materiais da coleta seletiva da área urbana e rural e dos distritos de Ipoema e Senhora do 

Carmo. Ressalta-se que a Usina de Triagem foi implantada no ano de 1992 e desde então não 

sofreu ampliações; enquanto isso, a produção de resíduos cresceu substancialmente. Outro 

problema observado é quanto a sua localização, uma vez que está situada dentro do perímetro 

urbano em bairro residencial. Visando solucionar o problema da localização e da falta de 

espaço o município já possui estudos para a instalação de uma central de resíduos em outro 

local. As fotos 5.107 a 5.110 mostram a Central de Triagem. 

 

 

Foto 5.107 – Entrada da Central de Triagem Foto 5.108 – Separação do material reciclável 

 
 

Foto 5.109 – Material, separados por tipo Foto 5.110 – Vista Geral da Central de Triagem 

O funcionamento da central de triagem é feito com o descarregamento de materiais no silo, 

onde os funcionários depositam o material que alimenta a correia de catação. Na correia é 

realizada a separação de materiais que posteriormente serão destinados de acordo com as 
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características para os setores de plástico filme, plástico rígido, vidro, papel e metal. Abaixo 

segue o Quadro 5.74 com a produção e arrecadação média mensal dos materiais recicláveis. 

QUADRO 5.74 – MÉDIA MENSAL DE PRODUÇÃO E ARRECADAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM 

Material Media de Peso Valor kg ou Unid. Media Arrecadada 

Sucata Ferrosa 5.518,96 R$ 0,37 R$ 2.042,02 

Sucata Ferrosa Mista 2.568,33 R$ 0,37 R$ 950,28 

Sucata latinha alumínio 89,99 R$ 2,60 R$ 233,97 

Sucata Plástica (EVA) 133,75 R$ 0,65 R$ 86,94 

Sucata Plástica (PS Copinho) 645,75 R$ 1,00 R$ 645,75 

Sucata Plástica (PP Manteiga) 84,42 R$ 0,90 R$ 75,98 

Sucata Plástica (PS Iogurte) 108,08 R$ 0,60 R$ 64,85 

Sucata Plástica (PEAD Caixa) 213,17 R$ 2,30 R$ 490,29 

Sucata Plástica (PP Injeção Cores) 691,23 R$ 0,70 R$ 483,86 

Sucata Plástica (PP Filme Cristal) 121,67 R$ 0,50 R$ 60,84 

Sucata Plástica (PP Filme Misto) 388,75 R$ 0,70 R$ 272,13 

Sucata Plástica (PP Injeção Mesa/Cadeira) 614,08 R$ 1,40 R$ 859,71 

Sucata Plástica (PP Sopro Cores Mista) 1.794,64 R$ 0,70 R$ 1.256,25 

Sucata Plástica (PP Injeção Balde/Bacia) 418,92 R$ 0,60 R$ 251,35 

Sucata Plástica (PP Sopro Transparente) 304,75 R$ 1,40 R$ 426,65 

Sucata Plástica (PS Geladeira /Branco) 32,75 R$ 1,50 R$ 49,13 

Sucata Plástica (PS Sopro Cores Mista) 333,25 R$ 0,50 R$ 166,63 

Sucata Plástica (Pet 2L) 387,04 R$ 1,00 R$ 387,04 

Sucata Plástica (Pet Verde) 1.322,60 R$ 2,10 R$ 2.777,46 

Sucata Plástica (Pet Branco) 4.204,13 R$ 2,10 R$ 8.828,67 

Sucata Plástica (Pet Branco/Verde) 1.962,92 R$ 2,10 R$ 4.122,13 

Sucata Plástica (Pet misto) 552,58 R$ 2,10 R$ 1.160,42 

Sucata Plástica (Pet Óleo) 1.070,31 R$ 1,00 R$ 1.070,31 

Sucata Plástica (PVC) 819,83 R$ 0,60 R$ 491,90 

Sucata Plástica (PEAD Sopro Transparente) 349,92 R$ 1,00 R$ 349,92 

Sucata Plástica (PEBD Branco) 1.159,92 R$ 1,20 R$ 1.391,90 

Sucata Plástica (PEBD Misto) 3.590,30 R$ 0,65 R$ 2.333,70 

Sucata Plástica (PEAD Óleo motor) 838,75 R$ 0,80 R$ 671,00 

Sucata Plástica (PEAD Óleo cozinha) 65,33 R$ 1,00 R$ 65,33 

Sucata Plástica (PEAD Injeção cores) 586,25 R$ 1,20 R$ 703,50 

Sucata Plástica (PEAD Sopro cores misto) 2.918,61 R$ 1,20 R$ 3.502,33 

Sucata Plástica (PEAD Silcado Transp. Álcool) 50,75 R$ 1,00 R$ 50,75 

Sucata Plástica (PEAD Sopro Nat. Leitoso) 35,08 R$ 1,00 R$ 35,08 

Sucata Plástica (Tampinha Mista) 258,75 R$ 1,00 R$ 258,75 

Papel Branco IV (Pós Consumo) 3.276,95 R$ 0,44 R$ 1.441,86 

Papel Branco II (Pós Consumo) 432,08 R$ 0,44 R$ 190,12 

Papel Branco (Pós Consumo) 1.613,57 R$ 0,44 R$ 709,97 

Papel Ondulado II (Pós Consumo) 44.197,17 R$ 0,39 R$ 17.236,90 

Papel Arquivo (Pós Consumo) 791,67 R$ 0,32 R$ 253,33 

Papel Misto (Pós Consumo) 10.896,65 R$ 0,22 R$ 2.397,26 

Papel Misto (Pós Consumo) 7.124,13 R$ 0,10 R$ 712,41 

Papel Jornal (Pós Consumo) 4.475,00 R$ 0,22 R$ 984,50 

Papel Revista (Pós Consumo) 3.049,77 R$ 0,22 R$ 670,95 

Papel Arquivo IV Big Baf (Pós Consumo) 408,33 R$ 0,22 R$ 89,83 

Vidro Triturado (Misto) 10.391,67 R$ 0,18 R$ 1.818,54 

Sucata Isopor (Pos Uso) 572,36 R$ 1,30 R$ 744,07 

Cartão Fibra longa revestido (Pós Consumo) 5.674,42 R$ 0,25 R$ 1.418,61 

Óleo de Cozinha (Litros) 158,75 R$ 0,30 R$ 47,63 

Óleo Lubrificante (Litros) 33,33 R$ 0,25 R$ 8,33 

Sucata Plástica (Pet 2L) Unidade 6.895,83 R$ 0,10 R$ 689,58 

Sucata Plástica (Pet 500 ml) Unidade 2.495,83 R$ 0,05 R$ 124,79 

TOTAL 136.723,07 - R$ 66.155,48 

Fonte: ITAURB – valores médios para o período de out/2012 a out/2013 
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Além da central de triagem, o município de Itabira também possui o Ecoponto Panorama, 

ilustrado na Foto 5.111 a seguir, que constitui um ponto de entrega de pneus, no qual os 

resíduos também são armazenados. 

 

Foto 5.111 – Ecoponto Panorama 

A retirada dos pneus é feita pela Reciclanip, através de convênio com o município. Esta 

empresa foi constituída através de uma iniciativa tomada em 1999 pelos maiores fabricantes de 

pneus do país, visando à destinação correta do produto. Os pneus coletados são coprocessados 

e posteriormente usados em artefatos de borracha, asfalto e dutos de águas pluviais. As fotos 

5.112 e 5.113 ilustram o processamento dos pneus. 

  

Foto 5.112 – Trituração dos pneus Foto 5.113 – Processo de co-processamento 

Fonte: Reciclanip. 

Para os resíduos eletroeletrônicos, o município possui um ecoponto: o Ecotec, conforme 

apresentado na Foto 5.114, localizado no mesmo galpão do ecoponto de pneus. Até pouco 

tempo atrás, os resíduos eram encaminhados para uma empresa de Ipatinga para o 

reaproveitamento e a reciclagem. No entanto, esta empresa não funciona mais e, desta forma, 

Itabira está à procura de nova parceria. Apesar de ainda não possuir uma destinação final, o 

ecoponto de resíduos eletroeletrônicos continua funcionando. 
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Foto 5.114 – Ecotec 

É importante destacar que as empresas que comercializam pneus e eletrônicos em Itabira não 

seguem a logística reversa, assim os resíduos são de responsabilidade da Itaurb. As lâmpadas 

fluorescentes e pilhas também não são contempladas, assim sofrem destinação incorreta. 

Os serviços de coleta e disposição dos resíduos sólidos da construção civil e demolição (RCC) 

são de responsabilidade do gerador no qual ele é o responsável por contratar empresas de 

caçamba para a coleta dos resíduos. Desta forma, os grandes geradores não oneram o sistema 

público de coleta. O município realiza o controle da quantidade de RCC que é gerado no 

município através da fiscalização da quantidade do volume disposto no aterro diariamente 

utilizando a contagem das caçambas e dos caminhões, uma vez que os volumes que eles 

transportam são padronizados. Além dos resíduos recolhidos pela ITAURB, o aterro também 

recebe resíduos de caçambeiros particulares. O município também conta com um aterro 

particular, no entanto esse mesmo só recebe terra de corte de terreno natural. 

Para os pequenos geradores, a ITAURB presta o serviço de coleta através de suas equipes de 

coleta de apoio, desde que acondicionados em sacos plásticos, limitado a um pequeno volume 

de até seis volumes de 30 kg. Esta coleta é realizada por um caminhão (Foto 5.115), uma vez 

por semana, de acordo com a programação de cada bairro.  

Estima-se que diariamente é coletada uma média de 144 toneladas de RCC, o que representa 

um per capita de 1,15 kg/hab./dia. Este índice do município é bastante superior às médias 

nacional de 0,584 kg/hab./dia e do sudeste, de 0,728 kg/hab./dia, segundo dados da ABRELPE. 

Todos os resíduos coletados são encaminhados para o aterro de resíduos da construção civil e 

demolição do município (RCC). Os resíduos da coleta de apoio seguem para o aterro sanitário 

e a rota da coleta de apoio está apresentada no Quadro 5.75. 
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Foto 5.115 – Veículo de coleta de apoio de RCC 

QUADRO 5.75 – ROTA DE COLETA DE RESÍDUOS DE APOIO (RCC) 

Rota Frequência Localidades 

Rota 01 2ª São Pedro, Bela Vista, Eldorado, Pedreira e Santo Antônio 

Rota 02 3ª 
Campestre, Fênix, Juca Rosa, Penha, Praia, Santa Marta, Santa Ruth, Vila Paciência, Vila 

Piedade e Vila Santa Izabel 

Rota 03 4ª 

Abóboras, Amazonas, Esplanada da Estação, Hamilton, João XXIII, Major Lage de Baixo, 

Ribeira de Cima, Valença, Vila Conceição de Baixo, Vila Santa Rosa, Vila São Geraldo e 

Vila Técnica (Conceição) 

Rota 04 5ª 

Água Fresca, Alto Pereira, Areão, Bethânia, Cônego Guilhermino, Gianetti, Madre Maria 

de Jesus, Nossa Senhora das Oliveiras, Nova Vista, Novo Amazonas, Panorama, Santa 

Bárbara, São Cristóvão, São Francisco, São Marcos, Vila Amélia, Vila Salica, Vila São 

Joaquim e Vila Técnica Areão 

Rota 05 6ª 

14 de Fevereiro, Alto Boa Vista, Centro, Chacrinha, Clóvis Alvim I e II, Esplanada da 

Estação (Vila Técnica), Gabiroba, Jardim dos Ipês, Juca Batista, Machado, Moinho Velho, 

Pará, Santa Thereza e Vila Lucindo Gomes 

O aterro de inertes municipal teve suas atividades iniciadas em 2009, mas como era operado 

apenas com um trator de esteiras, a compactação foi inadequada, assim sua vida útil foi 

reduzida, encontrando-se hoje desativado. As fotos 5.116 a 5.119 ilustram o local. 

  

Foto 5.116 – Entrada do Aterro de RCC Foto 5.117 – Resíduos dispostos 
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Foto 5.118 – Recebimento de RCC Foto 5.119 – Visão geral do aterro 

Com a desativação do aterro de inertes a prefeitura disponibilizou uma nova área para 

armazenamento do material coletado. A nova área fica localizada no Bairro Ribeira e a 

prefeitura irá realizar a operação durante 2 anos (fevereiro 2015 até fevereiro de 2017), sendo 

capaz de receber 22.000 m³ de resíduos de construção civil e demolição. O processo para a 

licença do aterro está em andamento. As Fotos 5.120 a 5.122 ilustram o novo local de 

disposição de RCC. 

 

 

 

Foto 5.120 – Acesso ao aterro de inertes Foto 5.121 – Visão geral do aterro 
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Foto 5.122 – Área do aterro 

 

Em relação aos resíduos provenientes dos serviços de saúde, em Itabira é gerada nos serviços 

públicos do município uma média de 400 kg de por dia, o que representa um per capita de 

1,285 kg/hab./ano, com base na população atual estimada pelo IBGE. Esse índice é inferior à 

média da região Sudeste e equivalente à média brasileira, de 2,063 kg/hab./ano e 

1,254 kg/hab./ano, respectivamente. 

O IML e o Canil Municipal possuem unidades de resfriamento para armazenamento dos 

resíduos. As outras unidades armazenam os resíduos em bombonas, como mostra a Foto 

5.123.  

 

Foto 5.123 – Armazenamento de RSS em Bambonas 

O serviço de coleta ocorre porta a porta, apenas nos estabelecimentos públicos, com 

frequência de 2 vezes por semana. As unidades de saúde municipais atendidas são: 

 Unidades Básicas de Saúde, cerca de 27 unidades no município; 

 Policlínica; 

 Centro de Reabilitação; 
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 Centro de Especialidade Odontológica; 

 Centro Viva Vida; 

 Farmácia Municipal; 

 Lar de Ozanan; 

 Setor de Imunização; 

 Instituto Médico Legal (IML) e 

 Canil Municipal. 

A coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde 

(RSS) públicos são terceirizados, através da empresa VHClean – Soluções Ambientais, que está 

situada no município de Contagem-MG. Essa empresa possui entre outros, câmara fria, 

incinerador com sistema de tratamento de gases, sistema completo de tratamento de efluentes 

e sistema de higienização de tambores e bombonas. As cinzas provenientes do processo de 

incineração são encaminhadas para um aterro industrial licenciado de classe II. 

Todas essas unidades atendem a legislação vigente e a empresa possui licenciamento emitido 

pela FEAM e certificados ISO 14.001/2004 e 9.001/2008. As fotos 5.124 e 5.125 a seguir, 

ilustram a unidade. 

  

Foto 5.124 – Incinerador Foto 5.125 – Sistema de lavagem de gases 

Fonte: VHClean – Soluções Ambientais 

 

 

Não há registros no município de ocorrência de problemas operacionais ou de prestação do 

serviço de manejo de resíduos de serviços de saúde.  

Para os geradores particulares como farmácias, clínicas e consultórios, cada um é responsável 

pela coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos gerados, de acordo com o seu 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Segundo informações da 

prefeitura, alguns geradores particulares realizam os serviços de manejo dos RSS através da 
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empresa Proa – Resíduos, localizada no município de Sarzedo (MG), que segue todas as 

normas ABNT e as exigências dos órgãos estaduais de controle ambiental.  

Apesar do município não ter regulamentação, nem controle sobre a quantidade gerada e as 

empresas contratadas para a prestação destes serviços nas unidades de saúde particulares, de 

uma maneira geral não há problemas operacionais ou de disposição irregular dos resíduos no 

município. Isso se deve principalmente a exigência do Plano de Gerenciamento em todas as 

unidades de saúde. 

A ITAURB também disponibiliza à população o serviço de recolhimento de animais mortos de 

pequeno porte. Esses animais são recolhidos e levados para um congelador. A ITAURB tem um 

contrato com a empresa VHClean – Soluções Ambientais, responsável por recolher e destinar 

adequadamente esses animais mortos (incineração). Esta empresa emite relatórios certificando 

a destinação adequada. O serviço é prestado na área urbana e é feito mediante solicitação da 

população. Para o recolhimento é utilizada uma moto com gaiola nova. As fotos 5.126 e 5.127 

ilustram o sistema. 

  

Foto 5.126 – Veículo de coleta Foto 5.127 – Armazenamento de Animais Mortos 

Segundo a Itaurb, no ano de 2013 foram gastos mais de R$27 milhões para os serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sob responsabilidade da empresa. Em contrapartida, as 

receitas, provenientes do pagamento da prefeitura pelos serviços e da venda de materiais 

recicláveis, não atingiu R$ 26 milhões. Já no ano de 2014, até o mês de Setembro, foram 

gastos mais de R$ 26 milhões, porém, as receitas já alcançam quase R$ 28 milhões. O 

detalhamento dessas receitas e despesas está apresentado no Quadro 5.76 a seguir. 
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QUADRO 5.76 – RECEITAS E DESPESAS ITAURB – 2013 E 2014* (R$) 

Mês Receitas Despesas Resultado 

2013 

Janeiro 1.406.984,79 2.133.506,37 (726.521,58) 

Fevereiro 1.590.094,97 2.070.445,13 (480.350,16) 

Março 1.375.829,93 2.062.163,86 (686.333,93) 

Abril 1.560.453,52 1.991.018,11 (430.564,59) 

Maio 2.228.387,22 3.039.645,70 (811.258,48) 

Junho 1.829.807,88 2.254.709,79 (424.901,91) 

Julho 1.373.498,44 2.077.150,72 (703.652,28) 

Agosto 3.567.910,46 2.209.222,31 1.358.688,15 

Setembro 1.967.542,97 2.454.852,03 (487.309,06) 

Outubro 229.437,12 2.172.317,84 (1.942.880,72) 

Novembro 4.862.101,72 2.712.682,82 (2.149.418,90) 

Dezembro 3.865.730,88 1.975.562,78 (1.890.168,10) 

TOTAL 25.857.779,90 27.153.277,46 (1.295.497,56) 

2014 

Janeiro 3.022.469,38 2.426.456,19 596.013,19 

Fevereiro 3.080.545,20 2.898.196,13 182.349,07 

Março 2.750.702,34 2.194.686,76 556.015,58 

Abril 3.391.373,30 3.421.846,07 (30.469,77) 

Maio 2.872.396,33 2.879.676,31 (7.279,98) 

Junho 3.162.720,53 3.050.224,65 112.495,88 

Julho 3.231.443,96 3.201.149,01 30.294,95 

Agosto 3.222.840,69 2.824.220,33 398.620,36 

Setembro 3.064.761,38 3.354.597,99 (289.836,61) 

TOTAL 27.799.256,11 26.251.053,44 1.548.202,67 

*até Setembro 

Conforme pode ser observado no quadro acima, até Outubro/2013 a empresa possuía um 

desequilíbrio financeiro, com despesas maiores que as receitas. No entanto, a partir deste 

período, houve aumento das receitas e, uma vez que as despesas praticamente permaneceram 

constantes, alcançou-se o equilíbrio financeiro, inclusive com uma pequena margem de lucro.  

Com relação às despesas da prefeitura, anualmente os gastos fixos são da ordem de 1,7 milhão, 

referente aos gastos com o aterro sanitário, tais como pagamento de prestadores de serviços e 

funcionários. Estes valores estão detalhados no Quadro 5.77 a seguir. 
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QUADRO 5.77 – DESPESAS SMDU COM O ATERRO SANITÁRIO (R$) 

Descrição Prestador Quantidade Custo Total Mensal Custo Total Anual 

Máquinas e caminhões para 

movimentação  

dos resíduos 

Santa Fé - 113.212,00 1.358.544,00 

Operadores de balança 

rodoviária para a pesagem  

de caminhões 

Sindicon 2 vigias 2.072,66 24.871,92 

Rondas para vigilância 

patrimonial 
Itaurb 4 rondas 12.710,96 152.531,52 

Estagiária de engenharia 

ambiental para inspeção  

dos resíduos 

Prefeitura 

Municipal de 

Itabira 

1 estagiária horista de 

20h/semana e 1 

estagiária horista de 30 

h/semana 

1.799,00 19.509,00 

Análises das águas Phyllomedusa - 3.639,00 3.639,00 

Mão de obra para serviços 

gerais 
Sergame 1 ajudante 2.221,59 26.659,08 

Gerente de serviços 

Prefeitura 

Municipal de 

Itabira 

1 gerente 2.300,00 27.600,00 

Engenheira Ambiental 

Prefeitura 

Municipal de 

Itabira 

1 engenheira 2.300,00 27.600,00 

Auxiliares ambientais e 

serviços gerais 
Mafra Serviços 

3 auxiliares ambientais 

e 1 auxiliar de serviços 

gerais 

8.013,59 96.163,08 

TOTAL 148.268,80 1.737.117,60 

 

 

Conforme observado, a maior parcela dos investimentos é referente ao aluguel das máquinas e 

caminhões para movimentação dos resíduos. Os gastos com os equipamentos representam 

76,4% das despesas mensais da prefeitura com o aterro. Já em relação às despesas anuais, o 

montante chega a representar 78,2% do total de despesas. 

A Ilustração 5.9 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos existente. 
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Ilustração 5.9 - Localização das Principais Unidades de Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos  
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5.3.1 Resumo dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O Quadro 5.78 apresenta o resumo dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos do município. 

QUADRO 5.78 - 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.  

As unidades de saúde possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde 

Descrição e análise dos 

sistemas de coleta e 

disposição final 

Geração média de RSD: 1.824 t/mês. 

Índice médio de reciclagem de 7,5%. 

Duas estações de transbordo, uma em cada distrito.  

A área rural e bolsões urbanos são atendidos por postos de entrega voluntária (PEV). 

Os resíduos são recolhidos e encaminhados ao aterro sanitário de Itabira classificado, segundo a 

FEAM, como sanitário regularizado, com vida útil prevista para 22 anos, ou seja, até 2034.  

O aterro recebe os resíduos domésticos de toda a área urbana e rural do município e dos 

distritos de Ipoema e Senhora do Carmo. Recebe também os rejeitos da central de triagem, os 

resíduos da varrição e podas, o lodo da estação de tratamento de esgotos e os resíduos da 

limpeza de bocas de lobo. Todo o chorume gerado no aterro é encaminhado para a ETE 

Laboreaux do município. 

Central de Triagem, gerenciada e operada pela ITAURB. Esta Central recebe os materiais da 

coleta seletiva da área urbana e rural e dos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo. 

Cobertura da coleta, 

varrição, serviços públicos 

de limpeza e serviços 

especiais 

A população urbana é atendida em sua totalidade pela coleta comum e também pela coleta 

seletiva.  

Os serviços de varrição e limpeza de bocas de lobo são realizados em toda área urbana do 

município e também nas áreas centrais dos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo. 

Na área rural estima-se que esses dois tipos de coleta atinjam 80% de atendimento.  

A ITAURB também disponibiliza à população o serviço de recolhimento de animais mortos de 

pequeno porte.  

Ecoponto Panorama onde são armazenados os pneus inservíveis e também os resíduos 

eletroeletrônicos 

Soluções para os resíduos 

de construção, demolição e 

de serviços de saúde 

Existe um aterro de resíduos da construção civil e demolição municipal. Para até seis vezes o 

volume 30 kg, a ITAURB, através de suas equipes de coleta de apoio, presta este serviço à 

população, desde que acondicionados em sacos plásticos. Estima-se que diariamente é coletada 

uma média de 23 toneladas destes resíduos. 

A coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde 

(RSS) são terceirizados, sendo contratada a empresa VH Clean – Soluções Ambientais, no 

município de Contagem-MG. É gerada no município uma média de 400 kg de RSS por dia. O 

IML e o Canil Municipal possuem unidades de resfriamento para armazenamento dos resíduos. 

Nas outras unidades o armazenamento é por meio de bombonas. 

Prestador dos serviços 

ITAURB – Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda., é responsável pelos serviços de 

limpeza pública municipal, compreendendo: varrição, capina, coleta e destinação final dos 

resíduos, além de executar obras públicas e vigilância em prédios públicos. 

Existência de programas 

especiais 

O índice médio de reciclagem de resíduos é de 7,5% (137 ton.). 

A população separa o material seco passível de reaproveitamento, mas muitos munícipes ainda 

não realizam a separação, motivo pelo qual ainda não foi atingida a meta estabelecida de 30% 

de reciclagem no ano de 2013. 

O município pretende alcançar a meta de 30% de reaproveitamento dos resíduos pela 

implantação do Programa Tríplice Coleta onde haverá a coleta separada dos resíduos 

recicláveis, dos resíduos orgânicos e dos rejeitos. 

Áreas contaminadas e/ou 

degradadas por depósitos 

de lixo 

O aterro sanitário municipal foi construído sobre o antigo lixão. Este possuía um TAC que foi 

cumprido. Atualmente há monitoramento do solo e da água. 
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5.3.2 Avaliação do Sistema Existente 

5.3.2.1 Indicadores 

Para análise e avaliação qualitativa da prestação atual dos serviços de limpeza urbana e do 

manejo de resíduos sólidos, adotaram-se alguns indicadores, considerados mais apropriados 

para essa avaliação em questão. Esses indicadores estão apresentados nos quadros 5.79 a 5.82, 

a seguir. 

QUADRO 5.79 - DESTINAÇÃO FINAL 

Resíduos Unidade de Destinação Situação  Vida Útil Prevista 

RSD 

Aterro Sanitário Municipal Regularizado Até 2032 

Central de Triagem – Resíduos Secos 
Gerenciada e operada pela 

ITAURB 
/ 

Usina de Compostagem Não há - 

RCC 
Aterro de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição Municipal 
Adequado Até 2017 

RSS Empresa Terceirizada Regular - 

Elaboração ENGECORPS, 2014. S/I – Sem Informação. 

 

QUADRO 5.80 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

Resíduos Tipo de Serviço Prestado 

Nível de Atendimento 

Área Urbana e Distrito Área Rural 

RSU14 

Coleta de RSD 100% 10% 

Coleta seletiva 100% 10% 

Varrição 98% S/I 

RCC Coleta N/D N/D 

Elaboração ENGECORPS, 2014. S/I – Sem Informação. N/D – Não disponível 

 

QUADRO 5.81 - ÍNDICES DE REAPROVEITAMENTO 

Resíduos Tipo de Serviço Prestado 

Índice de Reaproveitamento 

Sede, Distrito e Área Rural 

RSD 

Coleta seletiva 14% 

Compostagem - 

RCC - 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

QUADRO 5.82 - COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Indicador Situação Avaliação 

Existência de Cobrança pelo Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos 
Inexistente Inadequado 

Elaboração ENGECORPS, 2014.  

 

  

                                              

14
 RSU: são os resíduos domiciliares (originários de atividades domésticas em residências urbanas) e aqueles procedentes de limpeza urbana 

(originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana). 
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5.3.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O sistema de resíduos sólidos de Itabira opera bem, de uma maneira geral. Há coleta regular 

de resíduos sólidos domiciliares comuns e recicláveis, além da coleta de apoio dos resíduos da 

construção civil e da contratação de empresa terceirizada para a coleta, tratamento e 

destinação final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde. 

Os serviços de limpeza pública também são bem executados, com a logística bem estruturada 

através de rotas e equipes pré-determinadas para cada região do município, além da limpeza 

de feiras e em eventos especiais nos espaços públicos.  

Com relação às unidades de disposição final, Itabira possui aterro sanitário e de resíduos da 

construção civil, ambos devidamente licenciados pela FEAM. Já para os resíduos especiais, há 

ponto de destinação de pneus, com coleta de uma empresa recicladora; e de destinação de 

eletroeletrônicos.  

Apesar de tudo isso, Itabira ainda apresenta alguns problemas no sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos tais como o não atendimento em sua totalidade à zona rural e aos 

bolsões urbanos; a disposição irregular aliada à falta de educação ambiental; a inexistência de 

reciclagem e destinação final adequada para os resíduos eletroeletrônicos recebidos, a 

inexistência de pontos de recebimento de lâmpadas, pilhas e baterias; a saturação próxima do 

aterro de inertes; inexistência de reaproveitamento dos compostáveis e dos resíduos da 

construção civil; a inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade dos serviços prestados; e a falta de mão de obra. 

A falta de mão de obra é responsável pela maior reclamação entre os prestadores do serviço de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos no município. Segundo informações da 

Prefeitura e da Itaurb, o quadro técnico é insuficiente; existe falta de mão de obra também 

para a execução dos serviços, ambos decorrente principalmente da baixa remuneração.  

Em Itabira também não há cobrança de tarifa nem de taxa pelos serviços do sistema de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos. Dessa forma, as despesas na área de resíduos sólidos 

dependem de verbas pré-aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Itabira, destinadas à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Não foi identificada no município a existência de indicadores operacionais, econômico-

financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados. Esses são fundamentais para 

a avaliação do sistema, a evolução da qualidade de alcance dos serviços prestados, bem como 

para o planejamento das prioridades de investimentos futuros.  

Nos subitens a seguir, estão identificadas e descritas mais detalhadamente as principais 

deficiências do sistema de resíduos sólidos.  
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5.3.3.1 Limpeza Urbana 

A limpeza urbana de Itabira é feito pela Itaurb e este serviço é bem realizado. Entretanto, 

apesar de possuir 26 equipes de varrição, o número atual de funcionários não é suficiente para 

atender a totalidade do município. Segundo relatos da empresa, quando ocorre varrição em 

áreas sem planejamento, alguma outra área fica sem atendimento. 

Além disso, na ocorrência de eventos especiais em locais públicos, a rota de planejamento é 

desfalcada tendo em vista que uma equipe é designada para atender a demanda excepcional. 

Não há no município Plano Diretor de Limpeza Urbana, bem como não foi identificado o 

Plano de Contingência para situações emergenciais, tais como greves ou desvalorização do 

preço de venda de materiais recicláveis. Esse Plano tem como objetivo preparar o município 

para situações atípicas, através do conhecimento dos riscos e de medidas para a continuidade 

da prestação dos serviços e recuperação de desastres.  

5.3.3.2 Resíduos Sólidos Domiciliares 

Conforme o trabalho de campo realizado no município e as informações coletadas, foram 

identificadas algumas lacunas no atendimento à população pelo sistema público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. Essas lacunas referem-se principalmente à zona rural que, 

conforme descrito anteriormente, tem apenas 10% de atendimento, além das residências de 

veraneio e dos bolsões urbanos, a saber: Barro Branco, Boa Esperança, Candidópolis, Chapada, 

Engenho, Rocinha, Ribeirão São José de Baixo, Ribeirão São José de Cima, São José do 

Macuco, Serra dos Alves, Turvo e Várzea. 

Nessas localidades os residentes costumam adotar soluções próprias tais como queima dos 

resíduos, disposição irregular, compostagem da parcela orgânica, e até solicitar auxílio de 

veículo de deslocamento de trabalhadores para encaminhar os resíduos de um bolsão até o 

distrito, que é atendido pelo serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Apenas Serra 

dos Alves possui um PEV. 

Essas práticas podem acarretar na poluição do solo e dos mananciais, além de atrair vetores 

transmissores de doenças. E ainda, a PNRS em seu artigo 29 dispõe que: “cabe ao poder 

público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 

conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública, relacionado ao 

gerenciamento de resíduos sólidos”. No artigo 47 da mesma lei, ficam proibidas algumas 

formas de destinação final ou disposição tais como “lançamento in natura a céu aberto, 

excetuando os resíduos de mineração; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 

equipamentos não licenciados para essa finalidade”. 

Além da disposição e destinação final irregular em áreas pontuais, atualmente o município não 

faz compostagem da parcela reaproveitável dos resíduos orgânicos, apesar do aterro sanitário 

possuir licenciamento para fazer compostagem. Há 4 anos, o município realizava o 

reaproveitamentos da matéria orgânica, entretanto, devido a algumas inadequações, o serviço 
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foi interditado e não foi retomado até hoje. O município possui a intenção de retomar a 

atividade, porém, não há previsão de quando isso ocorrerá. 

Também não há em Itabira, cooperativas de catadores, bem como não há intenção de 

implantar esse sistema, tendo em vista que há tendência de extinção dos catadores informais. A 

dificuldade organizacional decorrente principalmente da falta de interesse dos catadores 

informais em se associar e cumprir uma jornada de trabalho pré-determinada. 

Com relação ao aterro sanitário, este é gerido pela prefeitura municipal, através da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. O aterro possui licença da operação emitida pelo 

COPAM e, segundo a FEAM, em 2013 a unidade de disposição final foi classificado como 

aterro sanitário e usina de triagem e compostagem regularizados. 

De uma forma geral, o aterro sanitário funciona bem e não possui problemas operacionais. O 

aterro é equipado com guarita, balança e lagoa de disposição de chorume. Entretanto, apesar 

do recobrimento frequente dos resíduos, na unidade foram detectadas presença de aves.  

5.3.3.3 Resíduos da Construção Civil 

Os resíduos da construção civil no município também são de responsabilidade da Itaurb. De 

uma forma geral, a gestão destes resíduos ainda é incipiente, no qual o município é 

responsável pelos pequenos geradores (até 6 sacos de 30 kg), e o grande gerador é o 

responsável pela gestão dos seus próprios resíduos.  

Ressalta-se que Itabira não faz reaproveitamento dos resíduos da construção civil, tendo em 

vista que não dispõe de uma central de britagem. Dessa forma, o município ainda não atende 

a um dos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: “na gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos”.  

5.3.3.4 Resíduos de Serviços de Saúde 

Os serviços referentes aos resíduos de serviços de saúde públicos são prestados pela VHClean, 

instalado em Contagem. Essa empresa possui licenciamento emitido pela FEAM, atende à 

legislação vigente e possui certificados ISO 14.001/04 e 9.001/08. Não foi detectado nenhum 

problema operacional. 

No entanto, foi constatado em campo que a armazenagem dos RSSs é feito em bombonas. 

Apesar de a bombona estar devidamente identificada e tampada, não é adequada, segundo as 

Resoluções da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC n° 50/02, n° 307/02, 

n°189/03 e n° 306/04. Estas resoluções preveem que os abrigos de resíduos devem atender aos 

seguintes requisitos: ser identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos; 

ter fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores; capacidade de 

armazenamento compatível com a periodicidade de coleta; piso revestido de material liso, 

impermeável, lavável e de fácil higienização; o fechamento construído de alvenaria revestida 
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de material liso, lavável e de fácil higienização; porta provida de tela de proteção contra 

roedores e vetores; abertura para ventilação; pontos de iluminação de água, tomada elétrica, 

canaletas de escoamento e ralo sifonado com tampa que permita vedação. 

Em relação aos resíduos de serviços de saúde gerados em unidades particulares, o município 

não possui controle sobre empresa contratada. Apenas há informação de que muitas unidades 

utilizam a PROA, localizada em Sarzedo. Esta unidade segue as normas da ABNT e todas as 

exigências do órgão estadual de controle ambiental. Não há relatos de má operação no sistema 

privado. Cabe ressaltar que todas as unidades possui um Plano de Gerenciamento. 

5.3.3.5 Consórcios 

O município de Itabira não possui nenhum consórcio para a prestação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

Os consórcios consistem em associações com outros municípios para o ganho em escala. Tais 

soluções conjuntas podem ser desde centrais de triagem e pré-beneficiamento até usinas de 

compostagem, aterros sanitários ou mesmo usinas de lixo, onde é promovida a redução 

volumétrica com ou sem o reaproveitamento dos produtos. 

Esse tipo de associação está prevista no artigo 11 da Lei 12.305/10: “a atuação do Estado na 

forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou 

compartilhadas entre 2 ou mais Municípios”. 

5.3.3.6 Outros Resíduos 

Apresenta-se a seguir uma abordagem geral dos resíduos especiais e industriais. Para maiores 

detalhes quanto à geração, destinação e gestão deste tipo de resíduos será necessária a 

elaboração de um Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. 

Especiais 

Além dos chamados resíduos sólidos domiciliares, os resíduos gerados nos domicílios e grandes 

geradores contêm materiais especiais, cujo reaproveitamento está vinculado a processos mais 

complexos e onerosos. 

Segundo preconiza a PNRS, a gestão desse tipo de resíduos ocorre através da chamada logística 

reversa, que significa providenciar meios de retorno desses materiais para os próprios 

geradores, sejam fabricantes, distribuidores ou simplesmente vendedores, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

A logística reversa prevista no artigo 33 da PNRS é aplicável aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de agrotóxicos ou outros produtos cuja embalagem constitua 

resíduo perigoso; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 



-242- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

Para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa deve-se 

entre outros: implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; para o caso de 

recicláveis, atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores. 

Complementarmente à logística reversa, a PNRS prevê os Acordos Setoriais que são “atos de 

natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 

ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida do produto”.  E ainda, a Lei preconiza que as embalagens dos produtos devem ser 

fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, bem como as 

embalagens sejam restritas, em volume e peso, às dimensões necessárias à proteção do 

produto e projetadas de forma a facilitar a reutilização de maneira tecnicamente viável e 

compatível com as exigências aplicáveis.  

Esse processo já é realizado para alguns materiais e, como exemplos, podem-se citar os pneus 

usados e as embalagens de óleo lubrificantes, para os quais já existe o compromisso de 

reciclagem gradativa pelos próprios fabricantes, o que obriga os respectivos distribuidores a 

recebê-los de volta ao término da sua vida útil. 

Com relação às pilhas e baterias, a Resolução CONAMA nº 257/99 estabelece os limites do 

que pode ser descartado como lixo comum e o que deve ser recolhido separadamente e 

conduzido para aterros industriais de resíduos perigosos. 

As lâmpadas fluorescentes, por emitirem vapores de mercúrio que podem contaminar o solo e 

as águas subterrâneas e serem facilmente absorvidos pelos organismos vivos por meio da cadeia 

alimentar, também necessitam de tratamento em unidades específicas. 

Tendo em vista que o Acordo Setorial refere-se a um ato contratual entre o poder público e os 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, estes deverão estabelecer o 

conteúdo deste acordo, em conformidade com as necessidades e peculiaridades do município. 

No entanto, cabe ressaltar que se o titular do serviço público de limpeza urbana encarregar-se, 

através de Acordo Setorial ou Termo de Compromisso, das responsabilidades dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes no processo de logística reversa, essas ações 

deverão ser remuneradas. 

No caso específico de Itabira, a logística reversa funciona bem para os pneus, no qual há um 

ecoponto. Através de Acordo Setorial, esses resíduos são coletados pela Reciclanip, uma 

entidade criada em 1999 pelos fabricantes maiores fabricantes de pneus: Bridgestone, 

Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli e Dunlop. Essa empresa atende a todos os estados do 

país com pelo menos um ponto de coleta de pneus, e coprocessa os materiais recebidos para 

posterior uso em artefatos de borracha, asfalto e dutos de águas pluviais.  

Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, o município possuía convênio com uma empresa de 

Ipatinga. Entretanto, esta empresa deixou de funcionar e, atualmente, o município continua 

recebendo os resíduos no ecoponto, porém, não há destinação para os resíduos. O processo 

de reciclagem destes resíduos consiste basicamente na desmontagem do eletroeletrônico e a 
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separação dos diversos tipos de resíduos. Parte do material é triturado e encaminhado para 

reprocessamento, destinando-se a outra parte, pra reciclagem. 

Lâmpadas, pilhas e baterias também não possuem coleta específica e destinação adequada. 

Assim, também serão necessárias a implementação de Acordos Setoriais, análogos ao realizado 

para os pneus. Basicamente o processo de reciclagem da lâmpada consiste na separação dos 

componentes, tratamento e envio do material às indústrias de beneficiamento. Já para as pilhas 

e baterias, o processo de reciclagem consiste no desencapamento das pilhas e baterias. Os 

metais componentes são queimados em fornos industriais de alta temperatura, dotado de filtro 

que impede a emissão de gases poluentes. Os sais e óxidos resultantes do processo podem ser 

utilizados nas indústrias de refratários, vidros, tintas e cerâmicas. 

Industriais 

A PNRS define, em seu artigo 13, resíduos industriais como aqueles gerados nos processo 

produtivos e instalações industriais. Entre os resíduos industriais, inclui-se também grande 

quantidade de material perigoso, que necessita de tratamento especial devido ao seu alto 

potencial de impacto ambiental à saúde. 

Já o CONAMA define, na Resolução nº 313/02, como todo resíduo que resulte de atividades 

industriais e que se encontre nos estados sólidos, semissólido, gasoso – quando contido, e 

líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou 

em corpos d´água, ou que exijam para isso, soluções técnicas ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 

de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição. 

No Brasil, o gerador de resíduos industriais é responsável pelo resíduo gerado, e esta 

responsabilidade está descrita no § 2° do artigo 27 da PNRS: “nos casos abrangidos pelo art. 

20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão 

devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis”. 

Além disso, no município de Itabira há o Decreto n° 2.293 de 22 de Julho de 2014, no qual 

“definem-se por geradores especiais aqueles que gerem resíduos por seu volume, grau de 

periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram procedimento 

especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final, considerando os impactos 

negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente”, e ainda “aqueles que geram resíduos 

comerciais e/ou industriais, em qualquer fase de seu processo produtivo, cuja quantidade 

exposta exceda o volume de 100 kg ou 200 l por período de 24h”. Para esses geradores, 

“deverão implantar logística própria para o transporte e destinação final dos resíduos por ele 

produzidos”. 

Com base no decreto municipal, pode-se inferir que o município não possui controle sobre a 

geração destes resíduos, bem como a disposição final, já que estes não oneram o sistema e 

nem demanda os serviços públicos.  
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Planos de gerenciamento específicos 

A PNRS prevê a responsabilidade do gerador em implementar o Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos. Ainda de acordo com a PNRS, estão sujeitos à elaboração do plano os geradores de 

resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; industriais; de serviços de saúde; de 

transporte; de mineração; estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que gerem 

resíduos perigosos – que possuem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade –, e 

resíduos que mesmo não classificados como perigosos, não sejam equiparados aos resíduos 

sólidos domiciliares pelo poder público; empresas de construção civil; e os resíduos de 

atividades agrosilvopastoris, caso exigido pelo órgão competente do Sisnama (Sistema Nacional 

do Meio Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) ou do Suasa (Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária).  

Conforme abordado anteriormente, o município possui o Decreto n° 2.293 de 22 de Julho de 

2014, no qual “ficam os estabelecimentos acima mencionados sujeitos a elaboração de Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”. 

Dessa forma, para o município de Itabira o SAAE, as indústrias instaladas, a Itaurb, a VHClean – 

Soluções Ambientais, a PROA - Resíduos, as clínicas e hospitais particulares, farmácias, 

empresas de mineração como a Vale, empresas de transporte urbano, entre outros classificados 

de acordo com os critérios acima apresentados, requerem um plano de gerenciamento 

específico.  

Para a elaboração do Plano Específico, a Lei 12.305/10 indica como conteúdo mínimo: 

I – descrição do empreendimento ou atividade; 

II – diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e 

a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; 

III – observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se 

houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 

IV – identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; 

V – ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes; 

VI – metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à 

reutilização e reciclagem; 
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VII – se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, na forma do artigo 31; 

VIII – medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionais aos resíduos sólidos; 

IX – periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva 

licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento do plano de 

gerenciamento, é necessário o acompanhamento de um responsável técnico devidamente 

habilitado. Este também é responsável pela atualização e disponibilização do plano aos órgãos 

competentes e às autoridades. 

Ainda de acordo com a Lei, os planos de gerenciamento devem atender ao disposto nos PGIRS 

e as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa. O fato do município 

não possuir um PGIRS, como é o caso de Itabira, não impede a elaboração, implementação ou 

operacionalização do plano de gerenciamento. Cabe ressaltar que o plano de gerenciamento é 

parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou da atividade.  

Passivos Ambientais 

Conforme abordado anteriormente, o município possui um antigo lixão, no qual foi instalado 

sobre ele o atual aterro sanitário. Segundo dados do FEAM – Fundação Estadual do Meio 

Ambiente de dezembro de 2013, esta área estava classificada como área contaminada sob 

investigação, sendo os principais contaminantes: alumínio, bário, chumbo, cobre, manganês, 

zinco, antimônio, cobalto, cromo, nitrato, nitrito e sulfito. Para a implantação desta unidade, o 

antigo lixão teve que cumprir todas as diretrizes de um TAC – Termo de Ajustamento de 

Conduta. Atualmente o lixão está encerrado, no entanto, ainda são feitos monitoramentos da 

água e do solo da área. 

Para futuros passivos e para as áreas contaminadas que poderão existir, as medidas saneadoras 

devem seguir os preceitos da Resolução CONAMA N°420, de dezembro de 2009, que 

estabelece diretrizes e critérios para o gerenciamento de áreas contaminadas, bem como as 

deliberações normativas estaduais do COPAM n°116/2008, n°131/2009 e n°2/2010. Além 

disso, a FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente – faz a gestão das áreas contaminadas 

do estado e possui um banco de dados de áreas contaminadas e remediadas. 

5.4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

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

hidrográfica do rio Santo Antônio. A sede do município está inserida na bacia hidrográfica do 

rio Piracicaba. De forma geral, predomina nesta bacia a erosão em sulcos, seguida de erosão 

laminar. A susceptibilidade é predominantemente forte (52%) e média para o trecho drenado 

pelos afluentes da margem direita do rio Piracicaba, ocupando 34% da área. As áreas mais 

críticas são as localizadas nas cabeceiras dos rios Santa Bárbara, Una e Piracicaba. 
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5.4.1 Descrição do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

No presente item são apresentadas as principais características e vulnerabilidades do Sistema 

de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais do Município de Itabira identificadas durante 

as visitas de campo e conversas com representantes de diversas entidades, com destaque para 

o SAAE, Secretaria Municipal de Obras e Condec (Conselho de Defesa Civil). 

Ressalta-se o elevado engajamento de Itabira acerca do conhecimento de suas vulnerabilidades 

e adianta-se que o município encontra-se em fase final de elaboração do seu Plano Municipal 

de Redução de Riscos (PMRR) e também foi contemplado pelo programa de prevenção de 

desastres naturais do Governo Federal, que resultou em um relatório de complementação ao 

PMRR, identificando áreas de risco que porventura não foram contempladas anteriormente. 

Tais trabalhos e resultados serão apresentados posteriormente, no item de Estudos Existentes. 

5.4.2 Microdrenagem  

O sistema inicial de drenagem (microdrenagem) ou, ainda, Coletor de Águas Pluviais, é aquele 

composto pelos pavimentos das vias, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galeria de águas 

pluviais e também canais de pequenas dimensões. 

Esse sistema, quando bem projetado e com manutenção adequada, praticamente elimina as 

inconveniências ou as interrupções das atividades urbanas que advêm das inundações e das 

interferências das enxurradas. 

O município de Itabira apresenta, em quase todas as vias, um sistema de drenagem urbana, 

porém o mesmo não aparece referenciado nos cadastros e mapas urbanos da sede do 

município. Muitas vezes, e principalmente nas áreas centrais e nos bairros mais antigos, redes 

obsoletas e subdimensionadas não atendem com eficiência a microdrenagem. As redes 

pluviais, algumas vezes, coletam esgoto sanitário. Cita-se como exemplos: 

 O bairro Major Lage de Baixo que enfrenta graves problemas com a drenagem fluvio-

pluvial, que é ineficiente e subdimensionada, e que ainda recebe grande quantidade de 

esgoto sanitário. 

 Os bairros Pará e Chacrinha, com drenagem pluvial ineficiente e precária que recebem 

também esgoto sanitário poluindo as águas do Poço da Água Santa, ponto turístico citado 

em poemas de Drummond e no Hino da Cidade. O Córrego canalizado da Avenida João 

Pinheiro e o Córrego da Penha de canalização aberta. 

 Falta de interceptores/emissários de esgoto, em vários pontos da cidade, que tem como 

função receber o esgoto dos bairros e levá-los à ETE Laboreaux (Estação de Tratamento de 

Esgoto). 

Já nos bairros oriundos de loteamentos mais recentes, projetados e aprovados, sob a vigência 

do Plano Diretor de Itabira (Lei Complementar nº 4.034, de 16 de novembro de 2006 e sua 

alteração, Lei Complementar nº 4.110, de 24 de outubro de 2007), estabeleceu-se as regras 



-247- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

para a aprovação do parcelamento do solo urbano do município, definiu-se melhor a 

característica do loteamento, resultando em melhores e mais eficientes projetos de drenagem 

pluvial, de redes coletoras de esgoto, de redes de água, iluminação pública, pavimentação, 

guias e sarjetas.  Houve uma melhora na qualidade da infraestrutura urbana que é 

obrigatoriamente georreferenciada nos projetos. 

Por falta de um bom projeto de gerenciamento, essas estruturas não recebem um 

procedimento sistematizado de manutenção e limpeza.  

A ineficiência do sistema fica evidenciada pela ocorrência de pontos de alagamento e grandes 

enxurradas, durante e imediatamente após a ocorrência de chuvas fortes. Nessas situações de 

alagamento e enxurradas também pode ocorrer levantamento das tampas dos bueiros, com 

refluxo do esgoto que, conforme supracitado, tem interferência na rede de drenagem. 

Segundo informações de moradores, levantadas em visita de campo, há pontos críticos de 

alagamentos, exemplificados a seguir: 

 Região central de Itabira: B. Pará, Centro Histórico, Av. João Pinheiro, Rua Água Santa, 

devido às ruas muito íngremes e antigas, sem estrutura de drenagem em sua origem. 

 Avenida France de Paula Andrade (Fotos 5.128 e 5.129) – Vila Paciência, o fundo de vale 

limítrofe com a mina da empresa de mineração VALE, que recebe volume grande de águas. 

 

Foto 5.128 - Avenida France de Paula Andrade 

Segundo Relatório Técnico
15

 elaborado pelo SAAE em 25 de novembro de 2011, os 

alagamentos ocorridos nesta região da Vila Paciência se dão em função do provável 

rompimento da rede de drenagem em manilha de cimento subterrânea responsável pelo 

escoamento pluvial local, resultando no acúmulo das águas na entrada da rede.  

  

                                              

15
 Relatório Técnico SAAE – Relatório France Paula, 25/11/2014. 
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Ainda segundo o mesmo relatório, a rede de drenagem atravessava primeiramente a 

Avenida France de Paula Andrade e, posteriormente, o terreno da Empresa Belmont, 

seguindo então para escoamento em terreno livre (traçado esboçado na Foto 8.2 abaixo); e 

seu rompimento teria ocorrido devido ao excesso de carga não prevista de um aterro de 

inertes que havia há vários anos no terreno da Empresa Belmont. Estima-se que a antiga 

rede encontra-se atualmente a uma profundidade de 14 a 16 metros.  

Diante disto, tem-se que é necessário implantar uma nova solução de escoamento pluvial 

da microbacia de drenagem urbana da Vila Paciência. 

  

Foto 5.129 - Vista Google (Fonte: Relatório Técnico SAAE, 2011. Adaptação ENGECORPS, 2014.) 

 

 Os distritos de Ipoema e Senhora do Carmo em suas partes urbanas apresentam precário 

sistema de drenagem pluvial, como por exemplo: 

a) Cruzamento das ruas Domingos Araújo e Moreira Pena – Distrito de Ipoema (Foto 

5.130), este trecho é em manilha de concreto com diâmetro de 0,80 m na parte inicial 

e na parte final onde desagua no Ribeirão Aliança a tubulação passa a ter 1,00 m de 

diâmetro;  

Local por onde a rede passa dentro 

do pátio da empresa Belmont. 
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Foto 5.130 - Cruzamento das ruas Domingos Araújo e Moreira Pena 

 

b) Rua Pedro Côrrea – Distrito de Ipoema, neste trecho há um tubo de concreto que 

cruza a rua em direção ao ribeirão Aliança. 

5.4.3 Macrodrenagem 

O sistema de Macrodrenagem é constituído, em geral, por canais (abertos ou de contorno 

fechado) de maiores dimensões. Do seu funcionamento adequado depende a prevenção ou 

minimização dos danos às propriedades, dos danos à saúde e perdas de vida das populações 

atingidas, seja em consequências diretas das águas, seja por doenças de veiculação hídrica. 

As águas de chuva, ao alcançar um curso d’água, causam o aumento da vazão por certo 

período de tempo, tendo este acréscimo na descarga de água a denominação de cheia ou 

enchente. Quando essas vazões atingem tal magnitude a ponto de superar a capacidade de 

descarga da calha fluvial e extravasar para áreas marginais, habitualmente não ocupadas pelas 

águas, caracteriza-se uma inundação. 

Trechos do Córrego Periquito e Rio do Peixe entre os Bairros Hamilton e Machado, entre os 

Bairros Machado e Gabiroba, trechos do Córrego Gabiroba, no final do Bairro Gabiroba e 

trecho do Córrego da Praia, no final do Bairro Praia, são pontos de macrodrenagem que 

merecem atenção especial, tanto pela visão da saúde pública quanto pela visão ambiental. São 

eles os coletores naturais, recebendo diretamente quase toda a descarga da drenagem pluvial 

urbana e também grande parte dos esgotos sanitários ainda não coletados pelos emissários que 

os levariam à ETE Laboreaux. 

Esses sistemas, microdrenagem e macrodrenagem, encaixam-se no contexto do controle do 

escoamento superficial direto, tendo tradicionalmente como base o enfoque orientado para o 

aumento da condutividade hidráulica do sistema de drenagem. A Figura 5.10 ilustra os 

principais canais e galerias de Itabira 
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Figura 5.10 – Mapa de Canais e Galerias 
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O município de Itabira apresenta, como exemplo, os seguintes pontos de inundação: 

 Próximo a EEE do Distrito de Ipoema (Foto 5.131), há um ponto em que o Ribeirão Aliança 

transborda, mas não havendo comprometimento das moradias próximas; 

 

Foto 5.131 - Ribeirão Aliança 

 Ponte da Rua Domingos Lage no Distrito de Ipoema (Fotos 5.132 a 5.135), em dezembro 

de 2013 houve fortes chuvas que inundaram diversas ruas do distrito, atingindo residências, 

escola estadual e prédio da administração distrital;  

 

Foto 5.132 - Ponte da Rua Domingos Lage (Fonte: DeFato Online, 2013) 
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Foto 5.133 - Escola Estadual Manoel Soares (Fonte: DeFato Online, 2013) 

 

Foto 5.134 - Ocupações muito próximas ao leito do córrego (Fonte: Google Maps, 2012) 

 

Foto 5.135 - Ocupações muito próximas ao leito do córrego (Fonte: Google Maps, 2012) 

 

 Distrito de Senhora do Carmo (Foto 5.136), Rio Serra dos Linhares transborda no fundo do 

Posto de Saúde da Família – PSF, alagando toda a unidade; 
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Foto 5.136 - Rio Serra dos Linhares 

 Córrego São Bento – distrito sede – bairro Major Laje, córrego canalizado (Foto 5.137), 

deságua no Córrego Água Santa – cruzamento das ruas Manganês e Hematita; 

 

Foto 5.137 - Córrego São Bento 

 Rio do Peixe – distrito sede – bairro Gabiroba (Foto 5.138), trecho depois da canalização; 

 

Foto 5.138 – Rio do Peixe 
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 Córrego Água Santa – distrito sede – trecho conhecido como final do canal da praia (Foto 

5.139): em eventos de chuvas intensas o escoamento do canal atinge o leito natural com 

grande velocidade, carregando material e causando assoreamento a jusante; 

 

Foto 5.138 - Córrego Água Santa 

 Praça Acrísio – distrito sede – Centro (Foto 5.140), por baixo da praça existe um sistema de 

galerias que recebem o córrego Água Santa e o córrego Penha, e segue pelo córrego Água 

Santa; 

 

Foto 5.139 - Praça Acrísio 
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 Córrego Água Santa próximo ao Bairro Praia – distrito sede (Foto 5.141); 

 

Foto 5.140 - Córrego Água Santa 

 Encontro do córrego Água Santa com o córrego dos Doze – distrito sede (Foto 5.142); 

 

Foto 5.141 - Encontro do córrego Água Santa com o córrego dos Doze 

 Córrego São Bento canalizado no trecho da rua Sebastião Calixto – distrito sede (Foto 

5.143); 

 

Foto 5.142 - Córrego São Bento canalizado 
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 Córrego Boa Esperança – bolsão urbano (Foto 5.144); 

 

Foto 5.143 - Córrego Boa Esperança 

5.4.4 Erosão Urbana 

A erosão é um processo natural de desagregação, transporte e deposição do solo e rocha, 

influenciada pelas condições climáticas, propriedades do solo, declividade do terreno, e 

aceleradas pelas ações de urbanização não planejadas: ocupação e invasões de áreas de riscos 

e de proteção ambiental, ocupação informal sem nenhum planejamento urbano. 

O desenvolvimento urbano, principalmente no processo de ocupação, gera grandes 

movimentos de terra pela grande exposição que o solo fica submetido; após o final da 

ocupação, grande parte da bacia é impermeabilizada por asfaltamento. A produção de 

sedimentos diminui, entretanto aumenta-se o volume e a velocidade do escoamento superficial 

das águas. A urbanização acelera os processos erosivos devido à ausência de coberturas 

vegetais ou coberturas inadequadas. 

Os sedimentos produzidos, quando atingem a macrodrenagem, depositam em grande volume 

nos leitos dos canais e rios.  Assim a capacidade de escoamento dos canais, em épocas de 

cheias, fica reduzida e as inundações ocorrem com maior frequência. Além dos assoreamentos 

dos canais, a produção de sedimentos reduz a capacidade de escoamento dos condutos. 

Os processos erosivos em áreas urbanizadas, na maioria das vezes se devem às ocupações 

clandestinas e projetos ineficientes de urbanização e de drenagem urbana, gerando grande 

produção de sedimentos que atingem o leito dos córregos e rios, enterrando suas nascentes e 

reduzindo as calhas naturais de escoamento, provocando inundações, que causam mortes, 

prejuízos e doenças. 

O município possui vários pontos críticos de processos erosivos na área urbana, como exemplo 

cita: 

 Rodovia Humberto Campos – erosão que causou rompimento do interceptor de esgoto – 

bairro Ribeira (Foto 5.145): 
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Foto 5.144 - Rompimento de interceptor de esgoto (Bairro Ribeira)  

 Avenida France de Paula Andrade – abatimento da avenida causou rompimento de 

subadutora de água tratada de ferro fundido de 200 mm (Foto 5.146): segundo Relatório 

Técnico SAAE, o rompimento da rede de drenagem abaixo do terreno da empresa Belmont 

resultou no surgimento de um novo fluxo de água para escoamento do volume acumulado 

a montante do rompimento. Porém, por se tratar de um fluxo subterrâneo descontrolado, 

resultou no carregamento de material, evidenciado pelo abatimento da Avenida France de 

Paula Andrade (a montante do provável rompimento da rede pluvial).  

 

Foto 5.145 - Abatimento na Av. France de Paula Andrande – rompimento da subadutora 

(Fonte: Relatório Técnico SAAE, 2011. Adaptação ENGECORPS, 2014.) 

 

E devido à ocupação desordenada, o município possui vários pontos de erosão, como exemplo 

a comunidade da Pedreira, os bairros Gabiroba e Jardim das Oliveiras, e áreas de risco 

ocupadas irregularmente. 
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5.4.5 Zona Rural e Bolsões Urbanos 

No que concerne à zona rural a Defesa Civil de Itabira informou que não há ocorrência de 

pontos críticos de inundação, apenas casos pontuais em chuvas muito fortes. Existem muitas 

erosões nestas áreas. Já nos bolsões urbanos, a única localidade apontada com ocorrência de 

inundações foi o Bolsão Urbano Boa Esperança. 

A Ilustração 5.10 apresenta os pontos do sistema de drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais existente. 

5.4.6 Estudos Existentes 

5.4.6.1 Plano Diretor de Abastecimento Público de Água do Município de Itabira (Jan/2001) 

O Plano Diretor de Abastecimento Público de Água do Município de Itabira, desenvolvido 

mediante contrato entre a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD (atualmente VALE) e 

Fundação Christiano Ottoni – FCO e elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG no ano de 2001 apresenta uma breve descrição do sistema de drenagem pluvial de 

Itabira, menciona que embora o sistema não contemplasse toda a cidade, o mesmo vinha se 

apresentando suficiente devido à topografia local que isentava Itabira de grandes inundações. 

Assim, o estudo não apresentou nenhum ponto crítico em relação ao sistema de drenagem. 

A estrutura de drenagem identificada foi de bocas de lobo, sarjetas, tubulações de concreto e 

alguns canais. Um levantamento estimativo realizado em 1990 pela Secretaria de Obras 

indicou que cerca de 70% das ruas apresentava redes de captação de águas pluviais, porém o 

Plano ressaltou a necessidade da realização de um novo estudo com a finalidade de 

cadastramento do sistema de drenagem pluvial, uma vez que tal levantamento já estava 

bastante desatualizado. 

O Plano também identificou os córregos canalizados (total ou parcialmente) do município: 

Córrego Av. João Pinheiro, Córrego B. Juca Rosa, Córrego São Bento, Córrego da Penha, 

Córrego B. Gabiroba, Córrego Machado de Assis e Córrego Praia, este último em segunda fase 

de implantação. E mencionou que todas as obras de drenagem do município foram realizadas 

em função das necessidades imediatas de cada região, sem a realização prévia de estudos ou 

projetos de drenagem. 

As informações contidas neste Plano Diretor de Abastecimento Público de Água permitem 

concluir que o sistema de drenagem do município de Itabira em nenhum momento foi 

devidamente estudado e planejado, talvez pela não identificação de necessidade, uma vez que 

não havia ocorrência de grandes problemas; porém, conforme apresentado no descritivo do 

sistema atual, atualmente o município apresenta diversos pontos críticos, alguns inclusive que 

demandam intervenções emergenciais. Salienta-se a necessidade de um cadastro efetivo do 

sistema como uma primeira ação de desenvolvimento e conhecimento do sistema de 

drenagem urbana do Município de Itabira.  
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Ilustração 5.10 - Localização dos Principais Pontos com Problemas no Sistema de Manejo de Águas Pluviais
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5.4.6.2 Estudo Hidrológico de Avaliação da Frequência de Enchentes no Trecho Retificado 

da Confluência dos Ribeirões Água Santa e Peixe (Fev/2005) 

O Estudo Hidrológico de Avaliação da Frequência de Enchentes no Trecho Retificado da 

Confluência dos Ribeirões Água Santa e Peixe, elaborado pela empresa DAM Projetos de 

Engenharia no ano de 2005, foi contratado pela Secretaria Municipal de Obras como 

documento de apoio ao processo de licenciamento ambiental da ETE Laboreaux. Este estudo 

concluiu que o canal retificado era adequado para uma recorrência de cheia de ordem 

centenária. 

A despeito de tal conclusão, segundo informações do SAAE, há frequentes incidentes de 

inundação na ETE, inclusive atingindo o leito de secagem do lodo, indicando fortemente a 

necessidade de elaboração de um novo estudo de capacidade do trecho. 

5.4.6.3 Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade de Itabira 

(Dez/2006) 

O Volume I - Diagnóstico da Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da Cidade 

de Itabira, elaborado pelo consórcio Brandt / O&M e desenvolvido com recursos da 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD (atualmente VALE) no ano de 2006, menciona acerca 

do sistema de drenagem as principais avenidas e ruas da cidade (Carlos Drummond de 

Andrade, João Pinheiro, Carlos de Paula Andrade, Cristina Gazire e Gabiroba) por onde correm 

canalizados os principais cursos d’água que atravessam a cidade, e informa que todas as 

avenidas e ruas mencionadas possuem redes de drenagem pluvial. O estudo também 

menciona que naquele momento não havia nenhum novo projeto e/ou previsão de 

intervenções em relação à pavimentação e rede de drenagem no município (SMDU, 2005).  

Quando comparado ao Plano Diretor de Abastecimento inicialmente elaborado, nota-se que o 

documento atualizado já apresentava alguma evolução do sistema de drenagem, como a 

extensão do Córrego Canal da Praia pela Av. Cristina Gazire. Porém a ausência de previsão de 

intervenções ainda evidenciava a pouca atenção dada ao planejamento do sistema de 

drenagem.  

5.4.6.4 Relatório Técnico SAAE – Avenida France Paula de Andrade (Nov/2011) 

O Relatório Técnico, elaborado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira/MG (SAAE 

Itabira) no ano de 2011, teve como objetivo esclarecer o problema de abatimento da Avenida 

France Paula de Andrade, que resultou no rompimento da subadutora de 200 mm em ferro 

fundido e o ramal de abastecimento do Hospital Nossa Senhora das Dores. 

Conforme mencionado anteriormente, o Relatório Técnico sugere que tal abatimento se deu 

em função do rompimento da rede de drenagem subterrânea, causado pela carga excessiva e 

não prevista de um aterro de inertes que existiu há vários anos atrás sobre o traçado desta rede.  



-261- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

Todavia, considerando ainda a possibilidade de entupimento da rede (e não rompimento), 

diversas tentativas de desobstrução já foram realizadas por parte da Prefeitura Municipal e do 

próprio SAAE, porém sem sucesso. 

Portanto, a partir das informações do Relatório Técnico SAAE, destaca-se mais uma vez a 

necessidade de implantar nova rede de drenagem para escoamento pluvial da microbacia de 

drenagem urbana da Vila Paciência.     

5.4.6.5 2ª Etapa de elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco de Itabira – MG 

(Set/2013) 

A 2ª Etapa de elaboração do Plano Municipal de Redução de Risco de Itabira – MG, 

desenvolvido pela Fundação Israel Pinheiro – FIP no ano de 2013, teve como objetivo o 

mapeamento das áreas de risco geológico do município.  

O PMRR de Itabira contemplou as seguintes tipologias de risco geológico: escorregamento de 

solo, escorregamento de solo e rocha, escorregamento de rocha, processos erosivos, recalques 

e abatimentos, solapamentos de margens de córregos e processos de alagamento e inundação. 

A área de abrangência do estudo foi a área urbana do município de Itabira, contemplando 67 

bairros; e o reconhecimento de áreas de risco contou com visitas de campo e orientações dos 

técnicos da defesa civil local, bem como com a avaliação de fichas de ocorrência com registro 

na defesa civil municipal disponibilizadas. 

Por fim, foram identificados 36 setores de riscos, sendo 22 classificados
16

 como Alto Risco (R3) 

e 14, como Médio Risco (R2). Em número de domicílios a relação é de 118 domicílios em 

setores de Alto Risco e 111 em setores de Médio Risco. Estimando-se 4 moradores por 

domicílio, resulta um total de 916 habitantes em setores de risco geológico.  

O Quadro 5.83 apresenta resumidamente todos os 36 setores de risco identificados. 

  

                                              

16
 Classificação conforme Ministério das Cidades (http://www.cidades.gov.br). 
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QUADRO 5.83 – SETORES DE RISCO DO PMRR DE ITABIRA – MG 

Setor 

nº 
Bairro Referências 

Grau 

de 

Risco 

Nº de 

Moradias 

Processo 

Geodinâmico 

01 São Pedro 

O setor engloba alguns domicílios que estão 

localizados na Rua Malva (está a jusante ao encontro 

da Rua Girassol, com a Travessa Girassol). 

Alto 5 Escorregamento 

02 São Pedro 

O setor engloba as ruas: das Begônias e das Palmas 

(Está a montante da Rua das Begônias). A Avenida 

das Rosas (Próximo ao encontro com a Rua das 

Begônias). Todos os locais acima estão próximos a 

uma encosta. 

Médio 2 Escorregamento 

03 

São Pedro/ 

Loteamento 

Santo Antônio 

O setor engloba a Avenida das Rosas (Próximo a 

Escola Infantil Gira Sol) e a Rua Professora Didi 

Andrade (Está localizada a montante da Avenida das 

Rosas). 

Alto 5 Escorregamento 

04 São Pedro 
O setor está localizado na Rua das Margaridas 

(Próximo ao domicílio de N° 1545). 
Alto 3 Escorregamento 

05 Penha 

O setor engloba a Avenida João Soares Silva 

(Próximo ao encontro com a Av.France de Paula 

Andrade) e as Ruas: Tenente Candido Eliziario 

Barbosa e Nossa Senhora da Penha. Aparentemente, 

uma garagem de ônibus faz parte do setor. 

Médio 1 Escorregamento 

06 Penha 
O setor está localizado na Rua Santana (O setor está 

à jusante a Travessa João Soares da Silva). 
Médio 3 

Escorregamento, 

Rolamento de 

Blocos 

07 
Penha/ 

Campestre 

O setor engloba a Rua Dois e a Travessa do Cruzeiro 

2. (Ambas estão a montante da Rua Santana). 
Médio 1 Escorregamento 

08 
Vila Paciência/ 

Penha 

O setor está localizado na Avenida France de Paula 

Andrade (Está a jusante da Rua Vila Cisne, parte do 

setor está próximo ao encontro com a Avenida João 

Soares da Silva). 

Alto 1 Escorregamento 

09 
Pedreira do 

Instituto 

O setor engloba a Rua das Gaivotas (Vai de próximo 

ao encontro com a Rua Pássaro Verde, até poucos 

metros do encontro com a Rua Araponga). 

Alto 6 Escorregamento 

10 
Pedreira do 

Instituto 

O setor está localizado na Rua das Gaivotas, na parte 

a jusante da Rua Pássaro Verde. 
Alto 3 Escorregamento 

11 
Pedreira do 

Instituto 

O setor está localizado na Rua das Gaivotas (Está a 

alguns metros do encontro com a Rua Araponga). 
Alto 2 Escorregamento 

12 
Pedreira do 

Instituto 
O setor está em uma área à jusante da Rua Gavião. Médio 1 Queda de Bloco 

13 
Pedreira do 

Instituto 

Parte do setor vai englobar a Rua Canarinho 

(Próximo ao encontro com a Rua Sabiá), a outra 

parte vai estar entre as Ruas: Sabiá e Garcia. 

Médio 4 Escorregamento 

14 
Pedreira do 

Instituto 

O setor está entre a Rodovia Br 120 para Santa 

Maria, e a Rua Sabiá. 
Alto 6 Escorregamento 

15 
Pedreira do 

Instituto 

O setor engloba as Ruas: Canário (Próximo ao 

encontro com a Rua Curió), Curió (Próximo ao 

encontro com a Rua Canário), Periquito (Próximo ao 

encontro com a Rua Tucano), Tucano e Pardal 

(Próximo ao encontro com a Rodovia Br 120 para 

Santa Maria). 

Médio 18 Escorregamento 

16 Vila Santa Isabel 

O setor está localizado na Avenida Cristina Gazire 

(Vai de próximo ao domicílio de N°447, até próximo 

ao domicílio de N°539). 

Alto 8 Escorregamento 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.83 – SETORES DE RISCO DO PMRR DE ITABIRA – MG 

Setor 

nº 
Bairro Referências 

Grau 

de 

Risco 

Nº de 

Moradias 

Processo 

Geodinâmico 

17 
Nossa Senhora 

das Oliveiras 

O setor engloba as Ruas: José Getúlio Soares (está à 

jusante da Rua Aprígio Conceição Pires) e Aprígio 

Conceição Pires (a jusante da Rua Congonhas). 

Alto 12 Escorregamento 

18 

Eldorado / Nossa 

Senhora das 

Oliveiras 

O setor engloba as Ruas: José Getúlio Soares, 

Franklin Figueiredo e o Beco A. 
Alto 4 Escorregamento 

19 Eldorado 

O setor engloba a Rua O (Vai de próximo ao 

encontro com a Rua Nelson Figueiredo, até próximo 

ao encontro com a Avenida Argemiro Sabino de 

Souza) e a Avenida Argemiro Sabino de Souza 

(Próximo ao encontro com a Rua O). 

Médio 2 Escorregamento 

20 

Eldorado/ 

Loteamento João 

Fortunato 

O setor está localizado entre a Rua Franklin 

Figueiredo e o Beco A. 
Alto 5 Escorregamento 

21 Praia 
O setor engloba as Ruas: Professor João Camilo de 

Oliveira Torres e a Mesquita. 
Médio 1 Escorregamento 

22 
São Cristóvão/ 

Juca Rosa 

O setor está localizado próximo a Rua Indaiá e 

próximo da Rua Dois do bairro São Cristóvão. 
Alto 3 Escorregamento 

23 Gabiroba 

O setor está localizado próximo a Travessa dos 

Deputados, e das Ruas: dos Deputados e dos 

Metalúrgicos. 

Alto 4 Escorregamento 

24 Gabiroba 

O setor engloba a Travessa dos Deputados (a 

montante da Rua dos Poetas) e a Rua dos Poetas 

(Próximo ao encontro com a Rua dos Escritores). 

Alto 5 Escorregamento 

25 Gabiroba 
O setor engloba a Rua dos Escritores, e uma área 

entre as Ruas: dos Deputados e dos Escritores. 
Alto 3 Escorregamento 

26 Gabiroba 

O setor engloba as Ruas: DW44, dos Enfermeiros 

(Próximo ao encontro com a Rua dos Taxistas), dos 

Taxistas, dos Aeronautas (Próximo ao encontro com 

a Rua dos Taxistas), dos Topógrafos e dos 

Lanterneiros (Próximo ao encontro com a Rua dos 

Topógrafos). 

Alto 6 Escorregamento 

27 Gabiroba 
O setor engloba as Ruas: DW80, dos Ajustadores, 

DW81, dos Biólogos, DW 82 e dos Locutores. 
Médio 6 

Erosão, 

Escorregamento 

28 Gabiroba 

O setor engloba as Ruas: dos Executivos, dos 

Bibliotecários, dos Feirantes, dos Juízes, DW 76, DW 

90, DW 91, DW 93 e DW 95. A Avenida DW 87. 

Médio 10 Escorregamento 

29 Gabiroba 

O setor engloba as Ruas: DW 83 (Próximo ao 

encontro com a Rua DW 84), DW 84 (Próximo ao 

encontro com a Rua DW 83), e DW 81. A Avenida 

DW 87 (vai de próximo ao encontro com a Rua DW 

83, até próximo ao encontro com a Rua dos Juízes). 

Alto 3 
Erosão, 

Escorregamento 

30 Gabiroba 

O setor engloba as Ruas: DW 98, DW 76, DW 75, 

BW 76, DW 69, das Domésticas, dos Desenhistas, 

dos Cabeleireiros e dos Agricultores. 

Alto 21 Escorregamento 

31 Gabiroba 
O setor engloba as Ruas: DW 76, Dona Olinda Alves 

e dos Programadores. 
Alto 6 Inundação 

32 Gabiroba 
O setor engloba as Ruas: BW 1, BW 8, BW 7 e Sayd 

Jabour. 
Alto 5 

Escorregamento, 

Erosão 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.83 – SETORES DE RISCO DO PMRR DE ITABIRA – MG 

Setor 

nº 
Bairro Referências 

Grau 

de 

Risco 

Nº de 

Moradias 

Processo 

Geodinâmico 

33 

Clovis Alvim II/ 

Conjunto 

Habitacional Juca 

Batista 

O setor engloba a Avenida Galileia, e as Ruas: 

Joaquim Firmino Rodrigues (A montante da Avenida 

Galileia) e Maria Firmina de Jesus (A montante da 

Avenida Galileia). 

Médio 2 Escorregamento 

34 

Clovis Alvim II/ 

Madre Maria de 

Jesus 

O setor engloba a Rua Galileia (Próximo ao encontro 

com a Avenida Fábio Pires Guerra), a Rua A (Engloba 

a Rua A e uma área a montante da Rua) e a Avenida 

Fábio Pires Guerra (Próximo ao encontro com a Rua 

Galileia). 

Médio 12 Escorregamento 

35 

Nossa Senhora 

de Fátima 

(Moinho Velho) 

O setor engloba uma área próxima à Rua Arenito 

(Próximo a Mina da Vale). 
Alto 2 

Erosão, 

Escorregamento 

36 
Monsenhor José 

Lopes 

O setor engloba as Ruas: Nephtali Nogueira Silva, 

Quinhentos, Argemiro Ildefonso de Andrade e 

Antônio Carolino. O setor está próximo a um campo 

de futebol. 

Médio 48 Escorregamento 

Fonte: Plano Municipal de Redução de Risco de Itabira-MG, 2013. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

5.4.6.6 Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a 

Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa (Jul/2014) 

O estudo de Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a 

Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil – 

CPRM no ano de 2014 faz parte do programa de prevenção a desastres naturais do Governo 

Federal; e, uma vez que o município de Itabira já está em fase final de elaboração do seu 

PMRR, este trabalho desenvolvido pela CPRM teve como objetivo a complementação do 

PMRR, avaliando apenas as áreas de risco que surgiram após o desenvolvimento do Plano ou 

aquelas que por ventura não foram contempladas, como por exemplo distritos, povoados, ou 

algum outro local apontado pela defesa civil municipal, ou até mesmo reconhecido pelos 

geólogos da CPRM. 

Assim, segundo informações do relatório disponibilizado pela Defesa Civil do município, 

apresentam-se no Quadro 5.84 os pontos críticos identificados.  
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QUADRO 5.84 – SETORES DE RISCO – LEVANTAMENTO CPRM – ITABIRA-MG 

Bairro / Distrito Referências 
Grau de 

Risco 

Nº de 

Moradias 
Processo Geodinâmico 

Pedreira Travessa Gaivota Alto 30 

Enxurradas, Erosão (instalado), 

Deslizamento solo-solo e solo-rocha 

(potencial) 

Nossa Senhora 

das Oliveiras 
Rua Aprígio da Conceição Pires Alto 15 

Deslizamento planar tipo solo-solo 

(potencial), enxurrada (potencial) 

Gabiroba Rua Almir Pessoa de Magalhães Alto 10 
Erosão, Deslizamento solo-solo 

(potencial) 

Ipoema Rua João Pinto Moreira Alto 10 

Deslizamento planar tipo solo-solo 

(potencial), enxurrada (potencial), 

erosão (potencial) 

Senhora do 

Carmo 
Rua Padre Torquato Alto 

10 (inclui 

prédios) 
Deslizamento solo-solo (potencial) 

Gabiroba Rua Almir Pessoa de Magalhães Alto 20 Inundação (instalado) 

Fonte: Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa – CPRM, 

2013. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

5.4.7 Estrutura Administrativa e Operacional 

Os serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais são, de modo geral, de 

responsabilidade direta da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras 

(SMO). Ressalvando-se apenas os serviços de manutenção e limpeza das estruturas superficiais 

de microdrenagem, que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU), sendo executados pela Empresa de Desenvolvimento de 

Itabira Ltda. (ITAURB), mediante contrato. 

No período de junho a novembro, uma equipe 3 a 4 pessoas da ITAURB (mesmos funcionários 

responsáveis pela limpeza pública) realizam um processo de verificação das estruturas 

superficiais de microdrenagem (bocas de lobo, grelhas, guias e sarjetas) de modo a realizar a 

limpeza e desentupimentos necessários, bem como identificar necessidades de troca de 

estrutura (ex: grelhas quebradas) e comunicar a SMO para que esta realize a troca necessária. 

Tal processo ocorre anualmente, visando preparar o sistema de drenagem para o período 

chuvoso; contudo, ressalva-se que a atuação da ITAURB abrange apenas a limpeza superficial 

do sistema. A verificação, manutenção e limpeza de estruturas subterrâneas (galerias) e grandes 

estruturas (canais) são de responsabilidade integral da SMO. 

A Lei nº 4.693, de 10 de junho de 2014, alterou a estrutura administrativa da Prefeitura 

Municipal de Itabira e definiu as competências de cada uma de suas Secretarias. Segundo esta 

Lei, está inserida na esfera de atuação da SMO “(...) a construção, pavimentação, manutenção 

e conservação de estradas, caminhos municipais e vias urbanas, bem como das respectivas 

redes de drenagens pluviais; (...) a proposição de ampliação das redes de distribuição de água 

potável, energia elétrica e escoamento sanitário, na zona urbana ou rural, e articulação com os 

respectivos concessionários, objetivando a sua execução;”. E na esfera da SMDU destaca-se 

“(...) a organização e manutenção do Cadastro Técnico Municipal; (...) a coordenação e 

supervisão das ações concernentes à defesa civil do Município;”.  
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Dado que não há estrutura específica para atuação direta e exclusiva nos serviços de drenagem 

e manejo de águas pluviais, é difícil dimensionar o total de funcionários atuantes na gestão do 

sistema, cenário este ainda mais complexo quando inserida a atuação da ITAURB. A Figura 8.3 

apresenta o organograma da SMO (o organograma da SMDU foi apresentado no capítulo de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos). Note que na estrutura SMO ainda há alguns 

cargos não empossados, isso se dá devido à recente mudança da estrutura. 

Comparando-se, de maneira simplificada, a estrutura de Itabira com a de municípios próximos 

e de porte similar (Timóteo e Coronel Fabriciano), nota-se grande semelhança no modelo de 

gestão; em Timóteo e Coronel Fabriciano as secretarias municipais também são responsáveis 

pela gestão do sistema – igualmente sem a existência de equipe específica e de atuação 

exclusiva, sendo o órgão responsável pela limpeza pública também responsável pela limpeza 

das bocas de lobo; da mesma forma não há qualquer tipo de cobrança referente aos serviços 

prestados.  

Em relação à situação econômico-financeira dos serviços de drenagem, entende-se que não há 

equilíbrio, uma vez que não é realizado nenhum tipo de cobrança pelos serviços prestados. No 

entanto é relevante analisar o balanço da Secretaria Municipal de Obras, pois é o órgão 

efetivamente responsável pela administração do sistema.  

Assim, considerando-se as despesas com Saneamento Básico – mais especificamente com obras 

e serviços de infraestrutura (canalização, drenagem e pavimentação). – apresenta-se no Quadro 

5.85 o Balancete da Despesa da SMO no ano de 2013 e a situação até Out/2014. 

QUADRO 5.85 – BALANCETE DA DESPESA – SMO 

Ano Saldo Inicial* Reduções Utilizado Saldo 

2013 R$ 300.000,00 R$ 68.409,19 R$ 221.863,55 R$ 9.727,26 

2014** R$ 1.000.000,00 R$ 741.950,68 R$ 45.001,99 R$ 213.047,33 

* Definido através da Lei Orçamentária Anual. ** Posição em outubro/2014. 

Fonte: SMO, 2014. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 
 
 

Note que embora o orçamento inicial no ano de 2014 tenha sido bastante superior ao ano 

anterior, as reduções também foram muito maiores, resultando num orçamento final inferior ao 

de 2013. Tais reduções se deram em função de o item drenagem entrar como um subitem em 

outras obras da Secretaria de Obras e esse valor ser repassado para esse tipo de investimentos. 

Uma avaliação mais detalhada da estrutura administrativa e operacional será realizada no item 

de avaliação do sistema, apresentado adiante. 
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Figura 5.11 – Organograma da Secretaria Municipal de Obras – SMO 
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5.4.8 Resumo dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

O Quadro 5.86 apresenta o resumo dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais do município. 

QUADRO 5.86 - RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Itens Situação 

Infraestrutura atual de 

drenagem 

Parte do município situa-se na sub-bacia do rio Piracicaba e parte na sub-bacia do rio Santo 

Antônio.  

O município dispõe de estruturas de drenagem na área urbana como bocas-de-lobo e galerias 

de águas pluviais. Porém, o levantamento em planta da rede de drenagem e demais 

informações técnicas relativas ao número de estruturas, dimensões como extensão da rede, 

diâmetro das galerias, número de bocas-de-lobo, localização dos poços de visita, etc., não está 

cadastrado.  

A manutenção e limpeza dessas estruturas são realizadas pela ITAURB conforme a 

necessidade. 

Demandas de ações 

estruturais e não estruturais 

no manejo de águas pluviais 

De acordo com a PNSB 2008 Itabira tem áreas de risco no perímetro urbano que demandam 

drenagem especial.  

Inexistência de Plano Municipal de Drenagem Urbana.  

Principais problemas na área 

urbana da sede e distritos 

Diversos pontos de alagamento, após chuvas intensas, foram identificados:  

 Cruzamento das ruas Domingos Araújo e Moreira Pena no distrito de Ipoema; 

 Rua Pedro Côrrea no distrito de Ipoema - trecho cm que cruza a rua em direção ao ribeirão 

Aliança; 

 Avenida France de Paula Andrade – fundo de vale que recebe muita contribuição;  

 Próximo a EEE do Distrito de Ipoema, há um ponto em que o ribeirão Aliança transborda, 

não há comprometimento das moradias próximas; 

 Rio Serra dos Linhares no distrito de Senhora do Carmo transborda no fundo do Posto de 

Saúde da Família (PSF) alagando toda a unidade;  

 Rio do Peixe – bairro Gabiroba (Foto 8.6), trecho depois da canalização; 

 Córrego São Bento no bairro Major Laje - trecho canalizado que deságua no córrego Água 

Santa no cruzamento das ruas Manganês e Hematita; 

 Córrego São Bento - no trecho canalizado da rua Sebastião Calixto;  

 Praça Acrísio no Centro, onde existe um sistema de galerias que recebe o córrego Água 

Santa e o córrego Penha;  

 Córrego Água Santa – próximo ao bairro Praia e no trecho conhecido como final do canal da 

praia; 

 Encontro do córrego Água Santa com o córrego dos Doze;  

 Rio do Peixe – bairro Gabiroba, trecho depois da canalização; e Córrego Boa Esperança. 

Processos erosivos e sua 

influência na degradação de 

bacias e riscos de enchentes, 

inundações e 

escorregamentos 

Predomina na bacia do Piracicaba a erosão em sulcos, seguida de erosão laminar. A 

susceptibilidade é predominantemente forte (52%) e média para o trecho drenado pelos 

afluentes da margem direita do rio Piracicaba, ocupando 34% da área. As áreas mais críticas 

são as localizadas nas cabeceiras dos rios Santa Bárbara, Una e Piracicaba. Foi identificado no 

município um ponto com processo erosivo na área urbana, na Rodovia Humberto Campos, 

que causou rompimento do interceptor de esgoto do bairro Ribeira.  

Bolsões Urbanos Inundações em Boa Esperança. 

Zona Rural Não há pontos críticos. 

Órgãos municipais com ação 

em controle de enchentes e 

drenagem urbana 

Secretaria Municipal de Obras (SMO) – responsável pelo Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) – Limpeza de bocas de lobo, 

grelhas, sarjetas;  

Defesa Civil (inserido na SMDU) – identificação de pontos críticos e registro de incidentes; 

SMDU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Ordem Pública e 

Sistema Autônomo de Água e Esgoto – aprovação de projetos. 

Responsável pela 

Administração do Sistema de 

Drenagem Urbana e Manejo 

de Águas Pluviais 

Secretaria Municipal de Obras – SMO. 
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5.4.9 Indicadores de Avaliação do Sistema Existente 

Para subsidiar a análise e avaliação dos serviços atuais de drenagem pluvial urbana foram 

elaborados indicadores de desempenho institucional. É pertinente esclarecer que estes 

indicadores foram propostos uma vez que o município não possui indicadores próprios 

(operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados).  

A gestão da drenagem urbana é uma atividade da competência municipal, e que tende a 

compor o rol de serviços obrigatórios que o executivo municipal é obrigado a prestar, 

tornando-se, nos dias atuais, de extrema importância nos grandes aglomerados urbanos. Desta 

forma, sua institucionalização como serviço dentro da estrutura administrativa e orçamentária 

indicará o grau de desenvolvimento da administração municipal com relação ao subsetor. 

O principal motivo da proposição destes indicadores para o sistema de drenagem pluvial 

urbana é apresentar parâmetros com dados existentes e de fácil acesso, uma vez que há 

insuficiência de informações técnicas para este sistema. O Quadro 5.87 apresenta esses 

indicadores e sua avaliação. 

QUADRO 5.87 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUCIONAIS  

Indicador 
Situação do 

Indicador 

Avaliação do 

Indicador 

I
1
 Existência de padronização para projeto viário e drenagem pluvial SIM Adequado 

I
2
 

Serviço de verificação e análise de projetos de pavimentação e/ou 

loteamentos 
SIM Adequado 

I
3
 Existência de estrutura de inspeção e manutenção da drenagem NÃO* Inadequado 

I
4
 Existência de monitoramento de chuva SIM Adequado 

I
5
 Registro de incidentes envolvendo microdrenagem SIM Adequado 

I
6
 Existência de plano diretor urbanístico com tópicos relativos à drenagem SIM Adequado 

I
7
 Existência de plano diretor de drenagem urbana NÃO Inadequado 

I
8
 

Legislação específica de uso e ocupação do solo que trata de 

impermeabilização, medidas mitigadoras e compensatórias 
SIM Adequado 

I
9
 Monitoramento de cursos d’água (nível e vazão) SIM Adequado 

I
10

 Registro de Incidentes envolvendo a macrodrenagem SIM Adequado 

* Atualmente a inspeção é realizada apenas nos meses que antecedem o período chuvoso, não há equipe exclusiva para 

realização desta atividade ao longo de todo o ano. 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Além desses indicadores institucionais, foram adotados mais três indicadores com o intuito de 

avaliar qualitativamente o sistema, mostrando a necessidade de intervenções estruturais. O 

Quadro 5.88 apresentam os indicadores e sua avaliação. 

QUADRO 5.88 - AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PONTOS CRÍTICOS  

Indicador Situação do Indicador Avaliação do Indicador 

Q
1
 Existência de pontos de alagamento SIM Inadequado 

Q
2
 Existência de pontos de inundação SIM Inadequado 

Q
3
 Existência de pontos de erosão SIM Inadequado 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 
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O Quadro 5.89 apresenta o diagnóstico do sistema de cobrança pelos serviços. 

QUADRO 5.89 - COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

Indicador Situação Avaliação 

Existência de Cobrança pelo Serviço de Drenagem Urbana NÃO Inadequado 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

O município também não dispõe de indicadores epidemiológicos de agravos à saúde cuja 

incidência possa ser determinada por deficiência nos sistemas de manejo de águas pluviais; e, 

segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, não há ocorrências de malária no 

município. 

5.4.10 Avaliação do Sistema Existente 

A presença de pontos de alagamentos evidencia que o sistema de microdrenagem é 

insuficiente, seja por falta de galerias e/ou por dimensionamento das mesmas em escalas 

menores do que deveriam. A falta de cadastro do sistema dificulta a análise dos escoamentos e 

identificação de pontos críticos, de modo que a elaboração de uma planta contendo todas as 

galerias existentes, juntamente com a dimensão de cada uma, é essencial. 

À exceção de casos pontuais como o da Vila Paciência, a topografia acidentada do município, 

acompanhada da predominância do escoamento superficial, resulta em constantes 

alagamentos dos fundos de vale – observa-se também a insuficiência e inadequação (má 

conservação e subdimensionamento) de bocas de lobo e galerias, principalmente nos distritos e 

áreas centrais e bairros mais antigos da sede. Em contrapartida, os novos loteamentos, já 

regulados pela legislação atual com processo mais rigoroso de aprovação de projetos, 

apresentam sistema satisfatório e condizente com as técnicas e tecnologias adotadas na 

atualidade.  

Outro tema crítico a ser abordado sobre ao sistema de drenagem de Itabira é a interferência da 

rede de esgoto na rede de drenagem; a maior parte da rede de drenagem coleta também 

esgoto sanitário. Diante disto, evidencia-se a necessidade de um levantamento de 

interferências e realização de ações corretivas, acompanhadas de ações de conscientização e 

fiscalização. 

Em relação ao sistema de macrodrenagem, vale mencionar que há diversos fatores de 

influência em um evento de inundação, e somente a partir de estudos específicos é possível 

identificar a causa de cada evento. As técnicas e tecnologias atuais para o correto controle do 

sistema de macrodrenagem incluem a realização de estudos hidrológicos regulares, avaliando a 

capacidade das travessias e demais unidades existentes, além de promoção da conservação das 

margens dos mananciais. No caso específico de Itabira, nota-se que há alguns estudos 

hidrológicos elaborados, porém que foram concebidos apenas para atender necessidades 

pontuais e distintas à gestão do sistema de drenagem do município como um todo. Outro 

ponto de atenção no município é a ocupação desordenada nas áreas de inundação dos cursos 

d’água, como evidenciado em algumas fotos anteriormente apresentadas.  
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Assim, visando minimizar as ocorrências de alagamentos, inundações e erosões, ratifica-se a 

necessidade de elaboração de novos estudos hidrológicos e de um cadastro técnico do sistema 

de drenagem existente – micro e macro (elementos de coleta e escoamento existentes, 

travessias ao longo dos corpos hídricos, dimensões das unidades, etc.), tais informações 

permitiriam um melhor entendimento das influências de cada micro bacia de drenagem no 

sistema, servindo de subsídios para realizar as avaliações de capacidade das estruturas e 

verificação quanto ao atendimento ao aumento de volume ocorrido em épocas de chuva. Em 

paralelo, vale realçar a importância de ações de conscientização da população, controle de 

ocupação (fiscalização de novos projetos/empreendimentos) e adequação de ocupações 

irregulares.  

A respeito da avaliação dos indicadores institucionais e qualitativos, conclui-se que:  

 A ausência de planejamento do sistema de drenagem urbana, devido a inexistência de um 

Plano Diretor de Drenagem, representa um motivo de preocupação com relação à 

possibilidade da ocorrência de uso e ocupação do solo futuro com impactos negativos na 

macrodrenagem. 

 Vale ressaltar que os postos de monitoramento das chuvas existentes no município 

pertencem à ANA, VALE e INMET, sendo importante o município também ter acesso aos 

dados registrados e criar um banco de dados próprio com registros das chuvas. É necessário 

também o município realizar o monitoramento dos cursos d´água que cruzam o município 

(bem como, se possível, obter dados dos postos já implantados), viabilizando a identificação 

de correspondência entre os eventos críticos registrados e os dados de chuvas e vazões de 

rios e córregos monitorados. 

 Sobre a ausência de cobrança pelos serviços prestados, a avaliação do sistema é 

inadequada pois não há nenhum tipo de cobrança e, conforme a Lei 11.445/2007 dispõe, 

a prestação dos serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas deverá ter 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, pela remuneração 

advinda da cobrança dos serviços, realizada na forma de tributos, inclusive taxas, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. Ainda segundo 

a mesma Lei, a cobrança deverá também considerar, em cada lote urbano, os percentuais 

de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de 

água de chuva; e poderá levar em conta também o nível de renda da população da área 

atendida e as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

 Avalia-se que os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais encontram-se 

significativamente institucionalizados dentro da estrutura administrativa municipal, há 

legislação que regulamenta os novos projetos, há registro de incidentes críticos, há estudos 

de identificação de áreas críticas; contudo, não há a cultura de um planejamento do 

sistema como um todo, com o objetivo de suprir as necessidades do sistema quanto à 

elaboração de estudos, projetos de melhoria e adequação, monitoramento e análise de 

dados de eventos naturais, e manutenção das estruturas. Historicamente, a maioria das 
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ações e projetos realizados no sistema de drenagem do município se caracterizaram como 

intervenções emergenciais. 

5.5 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL 

Segundo a Lei Federal 11.445 de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes para o 

saneamento básico e que determina a obrigatoriedade da universalização dos sistemas de 

saneamento básico, ou seja, a zona rural deverá prover de planejamento para os sistemas de 

saneamento previstos na Lei. 

A zona rural do município de Itabira constitui cerca de 1.220,00 Km², aproximadamente 97%, 

do total do território, sendo dividida em inúmeros aglomerados, povoados, localidades, 

núcleos, localidades isoladas, etc. Assim sendo, ficou acertado com o Comitê Executivo e o 

Comitê de Coordenação que a zona rural seria dividida em quatro áreas menores, Distrito 

Sede (norte e sul), Distrito de Ipoema e Distrito Senhora do Carmo.  

Com a divisão foram selecionadas algumas comunidades rurais que foram visitadas e que essas 

representariam qualitativamente a totalidade rural. As demais comunidades rurais que não 

foram visitadas estão descritas de acordo com os dados encaminhados pelo município 

(EMATER-MG e SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica). O documento 

encaminhado pela EMATER continha as informações a respeito dos serviços de saneamento 

básico com que as comunidades rurais eram atendidas. O relatório do SIAB – Sistema de 

Informação de Atenção Básica, informa as áreas de abrangência do PSF – Programa da Saúde 

Família e dentro dessas áreas de abrangência é dividido em microáreas, onde as diversas 

comunidades rurais estão inclusas. Analisando essas microáreas foi possível quantificar 

percentualmente como é realizado o abastecimento de água de algumas comunidades rurais. 

As comunidades escolhidas foram Morro Santo Antônio, Morro do Chapéu, Serra dos Linhares, 

Machados e Turvo (essa sendo informada posteriormente que com a atualização do plano 

diretor em pauta, seria considerado perímetro urbano, com isso a mesma foi caracterizada no 

capítulo 5 desse estudo). 

Todas as visitas foram agendadas previamente com um representante da comunidade visitada, 

onde os mesmos eram responsáveis por fornecer os dados referentes aos sistemas de 

saneamento básico da localidade. As visitas foram conduzidas por um membro da equipe da 

Engecorps, um membro do SAAE e um membro do CC, além dos presentes da comunidade. 

Todas as visitas foram filmadas e serão disponibilizadas em material eletrônico ao município. 
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5.5.1 Comunidades Morro Santo Antônio, Serra dos Linhares, Machados e Morro do 

Chapéu 

5.5.1.1 Comunidade Morro Santo Antônio 

A comunidade do Morro Santo Antônio fica ao norte do Distrito Sede de Itabira e é 

caracterizada por ser uma comunidade quilombola titulada pelo INCRA - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. Ao todo 54 famílias, aproximadamente 200 pessoas, integram 

a localidade. 

A visita à comunidade Morro Santo Antônio foi realizada com o Sr. Geraldo Marques, o qual 

mostrou a realidade do saneamento básico na comunidade. Na visita foram coletados dados 

referentes aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

Sistema de Abastecimento de Água 

A captação de água na comunidade é realizada em sua maioria pela utilização de nascentes, 

cerca de 90%, os outros 10% é referente ao uso de cisternas. As Fotos 5.145 e 5.146 ilustram 

os dois tipos de captação.  

  

Foto 5.146 - Nascente do Isaias – Morro Santo Antônio 
Foto 5.147 - Cisterna do Geraldo – Morro Santo 

Antônio 

As águas captadas nas nascentes e nas cisternas, em sua grande maioria, não passam por 

nenhum tipo de tratamento. Na cisterna ilustrada pela Foto 9.2, a adição de cloro é realizada 

pelos próprios proprietários. Não foram relatados problemas referentes à qualidade da água 

captada, no entanto a nascente visitada não é protegida e se localiza em uma área com 

presença de animais. 

Ressalta-se que pela legislação vigente, a água bruta distribuída coletivamente, 

independentemente da sua fonte de captação deve passar no mínimo por processo de 

desinfecção ou cloração, no caso de manancial superficial devem ser submetidas ao processo 

de filtração. 
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Na comunidade não existe sistema de reservação coletivo, a água bruta é aduzida até os 

reservatórios das residências. No caso das captações realizadas em nascentes a água bruta é 

aduzida por gravidade utilizando-se de mangueiras ou tubos de PVC até os reservatórios 

individuais. Já no caso das cisternas a água é aduzida por recalque até o reservatório. Com a 

inexistência de reservação também inexiste o sistema de distribuição. 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário da comunidade é realizado por soluções individuais, 

basicamente constituídos por fossas sépticas, fossas negras ou descarte “in natura” no córrego 

Santo Antônio, sendo que os dois últimos citados os mais encontrados. 

Na comunidade foram encontrados dois tipos diferentes de fossas sépticas, fossa séptica 

biodigestor e fossa filtro. As Fotos 5.147 a 5.150 mostram os tipos de soluções encontradas na 

comunidade. 

 

 

Foto 5.148 - Fossa Biodigestora sendo instalada Foto 5.149 - Fossa filtro sendo instalada 

  

Foto 5.150 - Fossa Negra com respirador Foto 5.151 - Emissário de esgoto doméstico lançado 

“in natura” no Córrego Santo Antônio 
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5.5.1.2 Ressalta-se que as soluções mais indicadas para a Zona Rural são as fossas sépticas, 

no entanto esse tipo de solução necessita de manutenção periódica. 

Manejo dos Resíduos Sólidos 

O manejo dos resíduos sólidos diferentemente dos distritos e dos bolsões urbanos é realizado 

pelos próprios moradores da comunidade, a Itaurb não faz a coleta dos resíduos produzidos. 

Com isso as soluções adotadas são: a queima, o descarte nas encostas e o transbordo até o 

distrito Sede, sendo que os dois primeiros são os mais usuais. As Fotos 5.151 e 5.152 mostram 

as duas praticas mais comuns na comunidade. 

 
 

Foto 5.152 - Descarte de resíduos no vale 
Foto 5.153 - Queima de resíduos na enconsta do 

morro 

Ressalta-se que as duas ilustrações mostram práticas que não devem ser realizadas, cabendo ao 

município propor soluções para a coleta e o manejo dos resíduos sólidos gerados na 

comunidade. De acordo com o Sr. Geraldo já foi solicitado a Itaurb a instalação de lixeiras e a 

coleta dos resíduos. 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Não foram informados problemas referentes à macrodrenagem e a erosão. Vale mencionar que 

existem estruturas de drenagem nas rodovias que interceptam a comunidade e nas próprias 

propriedades que ficam em encostas mais íngremes. As Fotos 5.153 e 5.154 ilustram as 

estruturas presentes. 
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Foto 5.154 – Estruturas de drenagem Foto 5.155 – Estruturas de drenagem 

 Comunidades de Serra dos Linhares e Morro do Chapéu 2.4.1.1

A comunidade do Serra dos Linhares fica a noroeste do Distrito Sede de Itabira e é 

caracterizada por ser uma pequena comunidade que vive de atividades agrícolas. Ao todo 

cerca de 36 famílias, aproximadamente 140 pessoas, integram a localidade. Já a comunidade 

Morro do Chapéu localiza-se ao sul do Distrito Sede e toda sua localidade, incluindo algumas 

localidades próximas, é formada por aproximadamente 72 famílias, aproximadamente 300 

pessoas. 

As visitas às comunidades de Serra dos Linhares e Morro do Chapéu foram agendadas e 

realizadas com o Sr. João a Mata Coelho e Sr. Antônio Lourenço, respectivamente, os quais 

mostraram a realidade do saneamento básico nas comunidades. Nas visitas foram coletados 

dados referentes aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

5.5.1.3 Sistema de Abastecimento de Água 

 Comunidade de Serra dos Linhares 

A captação de água é realizada na totalidade em nascentes localizadas nas proximidades. A 

captação é realizada através de mangueiras de 1/2 polegada e enviada a reservatórios 

individuais. Foi informado pelo representante da comunidade que água bruta captada contém 

bastante lodo. A água bruta não passa por nenhum sistema de tratamento. Não foi relatado 

nenhum problema de saúde referente a utilização dessa água. 
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 Comunidade Morro do Chapéu 

A captação de água é realizada por meio de água de nascentes ou por cisternas. De acordo 

com o representante da comunidade em épocas de estiagem existe falta de água nas nascentes, 

sendo relatado que algumas já não existem mais. 

O sistema de reservação é individual não existindo assim um reservatório central de 

distribuição. A água bruta não passa por nenhum sistema de tratamento. Devido a inexistência 

de um sistema de reservação único não existe rede de distribuição. Não foi relatado nenhum 

problema de saúde referente a utilização dessa água. 

5.5.1.4 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Comunidade de Serra dos Linhares 

A comunidade foi uma das contempladas em contratos firmados pela prefeitura para a 

implantação de fossas sépticas na zona rural, assim sendo a maioria da destinação do esgoto 

para as fossas sépticas, no entanto ainda existem alguns lançamento “in natura” no corpos 

hídricos que cortam a comunidade. 

Foi relatado pelo representante da comunidade que desde que essas estruturas foram 

instaladas não houve manutenção nem esgotamento das mesmas assim em diversas já ocorrem 

o transbordo de esgoto no solo. As Fotos 5.155 e 5.156 ilustram a fossa da escola com o 

transbordo. 

  

Foto 5.156 – Fossa séptica da escola Foto 5.157 – Transbordo da fossa 

 Comunidade Morro do Chapéu 

As soluções para o sistema de esgotamento sanitário na comunidade se dão principalmente por 

lançamento “in natura” nos cursos d’água, foram instaladas algumas fossas sépticas, no entanto 

as mesmas nunca passaram por manutenção. 
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5.5.1.5 Manejo dos Resíduos Sólidos 

 Comunidade de Serra dos Linhares 

Os resíduos gerados na comunidade são levados até um PEV, localizada em frente a escola, 

pelos próprios moradores (Foto 5.157). A coleta é realizada quinzenalmente por um 

funcionário da Itaurb do Distrito de Senhora do Carmo.  

 

Foto 5.158 – PEV Serra dos Linhares 

Não foram identificado pontos de descarte irregular de resíduos sólidos. Os resíduos de 

construção civil (RCC) são dispostos nas estradas rurais próximas. 

 Comunidade Morro do Chapéu 

O manejo dos resíduos sólidos é realizado pelos próprios moradores da comunidade, a Itaurb 

não faz a coleta dos resíduos produzidos. Com isso as soluções adotadas são: a queima e 

despejo irregular. Os resíduos de construção civil (RCC) são dispostos nas estradas rurais 

próximas. 

5.5.1.6 Sistema de Drenagem 

 Comunidade de Serra dos Linhares 

Não foram informados problemas referentes a alagamentos ou inundações das áreas de várzea, 

foi relatado apenas um problema de erosão. Vale mencionar que existem estruturas de 

drenagem nas rodovias que interceptam a comunidade. As Fotos 5.158 e 5.159 ilustram o 

problema de erosão e estruturas de drenagem nas estradas. 
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Foto 5.159 – Erosão Serra dos Linhares Foto 5.160 – Estruturas de Drenagem 

 Comunidade Morro do Chapéu 

O sistema de drenagem da comunidade conta com alguns problemas referentes a alagamentos 

de duas passarelas e de alguns acessos das residências. Os problemas de erosão foram 

solucionados com o reflorestamento de eucalipto. 

5.5.2 Comunidades Machado e Capitinga 

A comunidade Machado e Capitinga localiza-se nas coordenadas geográficas de latitude 

19°28'8.93"S e longitude 43°15'43.35"O e fica ao norte do Distrito Sede de Itabira. 

5.5.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

A captação de água é realizada através de dois poços profundos, Poço 01 – Machado 

localizado nas coordenadas geográficas de latitude 19°28'35.57"S e longitude 19°28'35.57"S e o 

Poço 02 - Capitinga. Não foram disponibilizados os dados de produção dos poços e de 

capacidade nominal da bomba. A Foto 5.160 mostra o Poço 01 – Machado. 

 

Foto 5.161 – Poço 01 – Machado 
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Nota-se que o poço não possui cercamento de proteção e foi possível visualizar a presença de 

animais ao redor do poço. Não há monitoramento qualitativo da água bruta e a manutenção 

dos poços é realizada pelos moradores e pelo SAAE.  

A água captada não passa por nenhum tratamento sendo diretamente aduzida pela própria 

bomba de captação para dois reservatórios (R01 e R02) de 10 m³ cada. O reservatório R01 - 

Machado recebe água do poço 01 e o reservatório R02 - Capitinga recebe água do poço 02.  

A Foto 5.161 ilustra o reservatório 01. 

 

Foto 5.162 – Reservatório 01 – Machado 

 

Dos reservatórios a água é distribuída pela comunidade. O representante da comunidade não 

soube informar as características da rede, tipo de material que constitui a rede, o diâmetro e a 

extensão. 

A água distribuída também não passa por análises laboratoriais de qualidade, no entanto o 

representante informou que não há registros de problemas sanitários envolvendo a água 

distribuída. 

5.5.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto é praticamente inexistente, somente a escola 

possui fossa séptica, mas a mesma não tem manutenção desde a sua instalação. O despejo de 

esgoto ocorre “in natura” no Ribeirão Machado. 

5.5.2.3 Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos 

A Itaurb não realiza coleta nas comunidades cabendo assim aos moradores destinarem os seus 

resíduos. As soluções encontradas são: queima, vala residencial e despejo no ribeirão 

Machado. A capina é realizada pelos próprios moradores e os resíduos de construção civil são 

utilizados nas estradas de terra da localidade. 
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5.5.2.4 Sistema de Drenagem 

Não foram relatados problemas no sistema de drenagem na comunidade, apenas foi apontada 

uma falha na execução das estruturas realizadas nas estradas de acesso a comunidade, onde o 

escoamento posterior às estruturas ocorre em uma velocidade muito alta, acarretando no 

carreamento dos sedimentos assim causando erosão nesse ponto. 

5.5.3 Demais Localidades Rurais 

Os Quadros 5.90 e 5.91 descreve os sistemas de saneamento básico em cada localidades e a 

sua microárea de abrangência. 

QUADRO 5.90 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA RURAL 

Área Microárea Localidade Captação Reservação Tratamento 

S
e
d

e
 

6-Chapada Bateias, Torres e Cabral  Não foram informados dados para o sistema dessas comunidades 

6-Chapada Capoeirão e Sítio 

Poço artesiano coletivo e 

nascente de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

S/I 
Posto Agropecuário e Vista 

Alegre 
Poço artesiano coletivo.  

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

S/I Fundão e Santiago 

Nascentes de uso 

individual e nascentes de 

uso coletivo 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

7-Praia Pau de Angu, Santa Cruz 
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

7-Praia 
Oliveira Castro, Pedros, 

Quilombo e Sapé 
Não foram informados dados para o sistema dessas comunidades 

S/I 
Gaspar, Furtado, Sapucaia, Duas 

Pontes e Gatos 

Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

S/I Gomes 
2 Poços artesiano 

coletivo. 

2 reservatórios de 

10 m³ 
Sem tratamento 

S/I Capela 
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

S/I Pari Poço artesiano coletivo. 
2 reservatórios de 

5 m³ 
Sem tratamento 

S/I Pereira Nascentes de uso coletivo 
1 reservatório de 5 

m³ 
Sem tratamento 

S
e
n

h
o

r
a
 
D

o
 
C

a
r
m

o
 

4 Angico e Cutucum Poço artesiano coletivo 
Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

6 
Sabaio, Caiana,  

C. Gordura e Andrade
17

 

Poço artesiano coletivo e 

nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

3 

Conquista, Bom Jardim, 

Mata Grande e Tiá 

Nascentes de uso 

individual e poço 

artesiano  

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

3-Ipoema 
Vargem Dos Coutos, Botica e 

Duas Pontes 

Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

2 Bongue,  
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

Continua... 

  

                                              
17

 São as únicas comunidade rurais que contam com rede de abastecimento do SAAE, as demais que possuem rede são independentes. 
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Continuação. 

QUADRO 5.90 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA RURAL 

Área Microárea Localidade Captação Reservação Tratamento 

S
e
n

h
o

r
a
 
D

o
 

C
a
r
m

o
 

1 Boa Vista, Carioca e Gentio 

Nascentes de uso 

individual e Nascentes de 

uso coletivo 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

S
e
n

h
o

r
a
 
D

o
 

C
a
r
m

o
 

(
c
o

n
t
i
n

u
a
ç
ã
o

)
 

5 Laranjeiras, Maná e Campestre 

Nascentes de uso 

individual e Nascentes de 

uso coletivo 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

I
p

o
e
m

a
 
 

1 
Cachoeira Alta, Luiz José e 

Montes Claros 

Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

4 Pimentel  
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

3 Macacos 
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

4 Serra 
Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

7 
Buiú, Cabo de Agosto, Estiva, 

Demanda e Mamão 
Não foram informados dados para o sistema dessas comunidades 

3 
Chapada de Ipoema, Quiabos e 

Rodrigues 

Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

5 
Santa Catarina, Cubango, 

Mundo Vira e Serra 

Nascentes de uso 

individual 

Reservatório 

individual 
Sem tratamento 

Fonte: Emater-MG, 2014 e DATASUS, 2014. S/I – Sem Informação. Elaboração: Engecorps, 2014 

 

 

Analisando o Quadro 5.90 é possível notar que as soluções adotadas para o abastecimento das 

residências basicamente consistem de poços artesianos e nascentes de uso individual e na 

maior parte das comunidades não existe um sistema de reservação e rede de abastecimento. 

Ressalta-se que a água captada não passa por nenhum tipo de tratamento antes da chegada à 

residência. De acordo com o relatório do SIAB, cerca de 80% da população rural efetua a 

filtração da água antes do consumo. Os outros 20% são referentes ao consumo sem tratamento 

algum ou com simples fervura. 

Ressalta-se que não são realizadas análises da água consumida pela população rural. 
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QUADRO 5.91 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – ZONA RURAL 

Área Microárea Localidade Esgoto Resíduos Sólidos Drenagem 

S
e
d

e
 

5-Chapada 
Bateias, Torres e 

Cabral 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Enterra ou queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas, 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas 

5-Chapada Capoeirão e Sítio 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Enterra ou queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas, 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas 

S/I 

Posto 

Agropecuário e 

Vista Alegre 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Coleta realizada 

através de um PEV 

Ponto de alagamentos e 

assoreamento dos 

córregos/nascentes 

S/I 
Fundão e 

Santiago 

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Enterra ou queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas, 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas 

S/I 
Pau de Angu, 

Santa Cruz 

Poucas fossas sépticas, 

prevalecendo descarte 

“in natura” e fossas 

negras 

Enterra ou queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas, 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas e 

assoreamento dos 

córregos/nascentes 

7-Praia 

Oliveira Castro, 

Pedros, 

Quilombo e 

Sapé 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Coleta realizada 

através de um PEV 

Pontos de alagamentos, Erosão nas 

Estradas, Voçorocas, Entupimento 

das Estruturas de drenagem das 

estradas e assoreamento dos 

córregos/nascentes. 

S/I 

Gaspar, Furtado, 

Sapucaia, Duas 

Pontes e Gatos 

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Não foram 

informados dados 

para o sistema 

dessas comunidades 

Erosão nas Estradas e Voçorocas 

S/I Gomes 

Poucas fossas sépticas, 

prevalecendo descarte 

“in natura” e fossas 

negras 

Disposição em lixão 

Erosão nas Estradas 

S/I Capela Fossas Sépticas Enterra ou queima 

S/I Pari 

Poucas fossas sépticas, 

prevalecendo descarte 

“in natura” e fossas 

negras 

Enterra ou queima 

S/I Pereira 

Poucas fossas sépticas, 

prevalecendo descarte 

“in natura” e fossas 

negras 

Enterra ou queima 

S
e
n

h
o

r
a
 
D

o
 
C

a
r
m

o
 

4 
Angico e 

Cutucum 

Descarte “in natura” e 

fossas negras 
Queima 

Pontos de alagamentos, Erosão nas 

Estradas, e assoreamento dos 

córregos/nascentes. 

6 

Salgado, Sabaio, 

Caiana,  

C. Gordura e 

Andrade 

Descarte “in natura” e 

fossas negras 

Coleta realizada 

através de um PEV 
Erosão nas Estradas e Voçorocas 

3 

Conquista, Bom 

Jardim, 

Mata Grande e 

Tiá 

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Queima Erosão nas Estradas 

3-Ipoema 

Vargem Dos 

Coutos, Botica e 

Duas Pontes 

Descarte “in natura” e 

fossas negras 

Coleta realizada em 

2 PEVs 

Pontos de alagamentos e Erosão 

nas Estradas 

Continua... 

  



-284- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Itabira  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico – Tomo I 

ENGECORPS 

1241-IBA-02-SA-RT-0008 

 

Continuação. 

QUADRO 5.91 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS – ZONA RURAL 

Área Microárea Localidade Esgoto Resíduos Sólidos Drenagem 

S
e
n

h
o

r
a
 
D

o
 
C

a
r
m

o
 

(
c
o

n
t
i
n

u
a
ç
ã
o

)
 

2 Bongue 

Poucas fossas sépticas, 

prevalecendo descarte 

“in natura” e fossas 

negras 

Queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas e 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas 

1 
Boa Vista, 

Carioca e Gentio 

Descarte “in natura” e 

fossas negras 

Coleta realizada 

através de um PEV 

Pontos de alagamentos e Erosão 

nas Estradas. 

5 

Laranjeiras, 

Maná e 

Campestre 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Não foram 

informados dados 

para o sistema 

dessas comunidades 

Erosão nas Estradas e Voçorocas 

I
p

o
e
m

a
 
 

1 

Cachoeira Alta, 

Luiz José e 

Montes Claros 

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Enterra ou queima 
Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas 

4 Pimentel  

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Enterra ou queima 

Pontos de alagamentos, Erosão nas 

Estradas, Entupimento das 

Estruturas de drenagem das 

estradas e assoreamento dos 

córregos/nascentes. 

3 Macacos 

Fossas sépticas, 

descarte “in natura” e 

fossas negras 

Enterra ou queima 

4 Serra Fossas sépticas 
Coleta realizada 

através de um PEV  

7 

Buiú, Cabo de 

Agosto, Estiva, 

Demanda, 

Mamão 

Não foram informados dados para o sistema dessas comunidades 

3 

Chapada de 

Ipoema, Quiabos 

e Rodrigues 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Enterra ou Coleta 

realizada através de 

um PEV 

Pontos de alagamentos,  

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas e 

assoreamento dos 

córregos/nascentes. 

5 

Santa Catarina, 

Cubango, 

Mundo Vira e 

Serra 

Não foram informados 

dados para o sistema 

dessas comunidades 

Enterra ou queima 

Erosão nas Estradas, Voçorocas, 

Entupimento das Estruturas de 

drenagem das estradas e 

assoreamento dos 

córregos/nascentes 

Fonte: Emater-MG, 2014 e DATASUS, 2014. S/I – Sem Informação. Elaboração: Engecorps, 2014 

 

 

De acordo com o Quadro 5.91 e o relatório do SIAB é possível verificar que as soluções 

adotadas para o sistema de esgotamento sanitário na zona rural geralmente se dão por descarte 

em fossas negras (cerca de 50%) ou descarte “in natura” nos corpos d’água (cerca de 35%). As 

fossas sépticas são responsáveis pelos demais 15%, no entanto ressalta-se que muitas das fossas 

sépticas instaladas pela prefeitura encontram-se inoperantes devido à falta de manutenção nas 

mesmas. 

Já em relação ao sistema de resíduos sólidos a grande parte da zona rural efetua a queima dos 

resíduos ou opta pelo descarte a céu aberto em depósitos ou beira de corpos d’água. Em 

algumas comunidades existe a coleta através de um PEV instalado. Ressalta-se que já foram 

realizados estudos para a instalação de mais PEVs na área rural do município e que a prefeitura 

está exigindo que a Itaurb realize a coleta dos resíduos produzidos nas comunidades, sendo 

que já está em elaboração um estudo de viabilidade, para que seja implantada a coleta rural. 
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As ocorrências referentes ao sistema de drenagem são: pontos de erosão, entupimento das 

estruturas de drenagem presentes nas estradas rurais das localidades, pequenos pontos de 

alagamentos e assoreamento dos cursos d’água. No entanto não é possível fazer uma análise 

pontual de cada ocorrência uma vez que não foram informados os locais das mesmas. 

5.5.4 Análise Geral do Saneamento Rural de Itabira 

Em geral as soluções adotadas para os serviços de saneamento na zona rural são individuais, 

sendo que em sua maioria sistema precários e que precisam ser revistos para melhoria da 

qualidade ambiental. Os sistemas de esgotamento e de manejo dos resíduos sólidos são os mais 

deficitários, uma vez que as soluções mais adotadas são o despejo “in natura” e 

queima/descarte, respectivamente.  

5.5.4.1 Abastecimento de Água 

Com respeito ao sistema de abastecimento de água das comunidades, foi informado pelo SAAE 

que a prefeitura está exigindo que o órgão assuma a operacionalidade dos poços já em 

funcionamento bem como invista em soluções para as outras comunidades que são abastecidas 

por outro tipo de captação. 

As soluções adotadas como poços e nascentes são as recomendadas para a zona rural, no 

entanto as captações precisam de proteção sanitária para evitar a contaminação e nos casos de 

comunidades que são mais densas seria necessário um estudo para a concepção de um sistema 

de abastecimento com reservação e tratamento. 

5.5.4.2 Esgotamento Sanitário 

As soluções adotadas não são as recomendadas à zona rural. Parte da zona rural foi 

contemplada com a instalação de fossas sépticas, no entanto não existe cadastro e a 

manutenção é precária, tendo assim sua eficiência prejudicada ou tornando-se apenas uma 

caixa de passagem.  

Para o sistema de esgotamento sanitário as soluções individuais adotadas são: fossa séptica, 

fossa biodigestora, e fossa filtro. Para o caso de comunidades mais densas são recomendadas 

soluções coletivas, sejam elas se dando por rede de coleta e uma fossa filtro coletiva ou por 

rede e um reator UASB com filtro biológico ou infiltração e leito de secagem para o lodo. 

Ressalta-se que não existe solução única para o sistema de tratamento, no entanto o mesmo 

deverá ser escolhido através de estudos mais detalhados. 

5.5.4.3 Resíduos Sólidos 

Os PEVs instalados na zona rural são incapazes de atender toda a produção das comunidades 

onde estão, muitas vezes ocorrendo o transbordo desses resíduos, uma vez que a coleta só é 

realizada quinzenalmente; assim, alguns moradores optam por queimar os resíduos. Outro 

problema relacionado é a distância entre os PEVs, dificultando o transporte dos resíduos. 
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5.5.4.4 Drenagem 

O entupimento das galerias localizadas nas estradas rurais se dá pela falta de manutenção 

dessas estruturas. O assoreamento dos cursos d’água e nascentes ocorre pela falta de 

proteção/cercamento. Alguns projetos da prefeitura foram realizados para amenizar o 

assoreamento dos rios. 
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6. OBJETIVOS E METAS 

Neste capítulo serão definidos os objetivos e as metas para o Município de Itabira, contando 

com dados e informações que já foram sistematizados nos produtos anteriores, essencialmente 

quanto ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, com relação ao nível de 

cobertura dos serviços de saneamento básico e sua futura universalização.  

Para o levantamento das metas, foram consideradas as seguintes ações nos horizontes 

temporais do PMSB (Quadro 6.1): 

QUADRO 6.1 – LEVANTAMENTO DAS METAS – AÇÕES / HORIZONTES 

Horizonte de Projeto Ações Horizonte Temporal 

Até 3 anos Emergencial 2016 a 2018 

Entre 4 e 8 anos Curto Prazo 2019 a 2023 

Entre 9 e 12 anos Médio Prazo 2024 a 2027 

Entre 13 e 20 anos Longo Prazo 2028 a 2035 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Sob diversos aspectos, o PMSB deve considerar os objetivos gerais listados a seguir: 

 A universalização dos sistemas de abastecimento de água, não somente para atender às 

questões de saúde pública e aos direitos de cidadania, como também para que os 

mananciais presentes e potenciais sejam prontamente aproveitados para fins de 

abastecimento de água, consolidando o sistema de saneamento, prevendo projeções de 

demandas futuras e antecipando-se a possíveis disputas com outros setores usuários das 

águas; 

 Sob tal diretriz, apenas casos isolados de pequenas comunidades da área rural serão 

admitidos com metas ainda parciais, para chegar à futura universalização dos serviços de 

abastecimento de água; 

 Mais do que isso, também cabe uma diretriz voltada ao aumento da eficiência na 

distribuição de água potável, o que significa redução do índice de perdas reais e aparentes, 

com melhor aproveitamento dos mananciais utilizados;  

 A máxima ampliação viável dos índices de coleta de esgotos sanitários, associados a 

sistemas de tratamento, notadamente nos casos onde possam ser identificados rebatimentos 

positivos sobre a qualidade de corpos hídricos que apresentam significativos impactos – 

quantitativos e qualitativos – nas águas de jusante; 

 A implantação de todos os aterros demandados para a disposição adequada de resíduos 

sólidos (RSD e RCC), a serem construídos em locais identificados sob aspectos de facilidade 

logística e operacional, assim como de pontos que gerem menores repercussões negativas 

sobre o meio ambiente e os recursos hídricos; 

 A identificação de frentes para avanços relacionados a indicadores traçados para: serviço de 

coleta regular saturação do tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, 
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serviço de varrição das vias urbanas, destinação final dos resíduos sólidos da construção civil 

e manejo e destinação de resíduos sólidos de serviços de saúde; 

 Execução de intervenções pontuais e de manutenção e limpeza em sistemas de macro e 

microdrenagem da cidade; 

 A previsão de tecnologias apropriadas à realidade local para os quatro sistemas de 

saneamento. 

Em consonância com os objetivos gerais citados, o Plano Municipal de Saneamento Básico 

deve adotar objetivos e metas de acordo, essencialmente, com o que se pretende alcançar em 

cada horizonte de projeto, em relação ao nível de cobertura e/ou aos padrões de atendimento 

dos serviços de saneamento básico e sua futura universalização, conforme apresentado nos 

itens a seguir. 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As metas a serem atingidas para o sistema de abastecimento de água relacionam-se com os 

indicadores levantados previamente e dependem da situação atual da área urbana de cada 

distrito. De maneira geral, determinou-se que se deve atingir a universalização da 

hidrometração, tratamento de água e atendimento urbano até o ano de 2018, 

independentemente de sua condição atual. Caso os índices já apresentassem o valor de 100%, 

a meta seria apenas manter a universalização ao longo do horizonte de projeto. Para o índice 

de perdas, a meta definida foi a de atingir o valor de 25% até o ano de 2035, 

independentemente da situação atual. No caso do Distrito de Ipoema, como o índice de 

perdas já se encontrava em 19,9% a meta será atingir o valor de 15% até o ano de 2035. 

No Quadro 6.2 encontram-se resumidas as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana da Sede e dos distritos. O período considerado está relacionado com um 

horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2016 e 2035. 

Em relação à área rural, definiu-se como meta o alcance de 100% de atendimento dos serviços 

de abastecimento de água até 2023. Isso se deu pela grande preocupação do município e da 

prestadora de serviços em atender essas áreas, hoje não contempladas, com urgência. 
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QUADRO 6.2 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA, REDUÇÃO DAS 

PERDAS E ÍNDICES DE TRATAMENTO – ÁREA URBANA 

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Distrito  

Sede 

Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 

Manter o índice de hidrometração 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Manter o índice de Tratamento de 

Água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Aumentar o índice de atendimento de 

água 

Cobertura 

99,5% 

Cobertura 

100% 

Até 2018* 

Reduzir as perdas de água 

Índice de Perdas 

(38,9%) 

Índice de Perdas 

(25%) 

2016 a 2035 

Distrito 

Ipoema 

Manter o índice de hidrometração 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Manter o Índice de Tratamento de 

Água 

Índice de Tratamento 

100% 

Índice de Tratamento 

100% 

2016 a 2035 

Manter o índice de atendimento de 

água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Reduzir as perdas de água 

Índice de Perdas 

(19,9%) 

Índice de Perdas 

(15%) 

2016 a 2035 

Distrito 

Senhora do 

Carmo 

Manter o índice de hidrometração 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Manter o Índice de Tratamento de 

Água 

Índice de Tratamento 

100% 

Índice de Tratamento 

100% 

2016 a 2035 

Manter o índice de atendimento de 

água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2016 a 2035 

Reduzir as perdas de água 

Índice de Perdas 

(35,2%) 

Índice de Perdas 

(25%) 

2016 a 2035 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

O Quadro 6.3 apresenta os objetivos e metas para a área rural do município de Itabira, 

considerando a metodologia definida. 

QUADRO 6.3 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL 

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Situação Atual Metas Prazo 

Universalizar o atendimento com água Cobertura S/I Cobertura 100% Até 2023* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As metas a serem atingidas para o sistema de esgotamento sanitário relacionam-se com os 

indicadores levantados previamente e dependem da situação atual da área urbana de cada 

distrito. De maneira geral, determinou-se que se deve atingir a universalização do atendimento 

urbano de esgoto e de tratamento até o ano de 2018, independentemente de sua condição 
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atual. Caso os índices já apresentassem o valor de 100%, a meta seria apenas manter a 

universalização ao longo do horizonte de projeto. 

No Quadro 6.4 encontram-se resumidos as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana da Sede e dos distritos. O período considerado está relacionado com um 

horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2016 e 2035. 

QUADRO 6.4 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E ÍNDICES DE 

TRATAMENTO – ÁREA URBANA  

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

 Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 

Distrito Sede 

Ampliar o índice de coleta 

de esgotos 

Cobertura 

90% 

Cobertura 

100% 

Até 2018* 

Ampliar o índice de 

tratamento de esgotos 

Índice de Tratamento 

52,2% 

Índice de 

Tratamento 

100% 

Até 2023* 

Distrito Ipoema 

Ampliar o índice de coleta 

de esgotos 

Cobertura 

60% 

Cobertura 

100% 

Até 2023* 

Ampliar o índice de 

tratamento de esgotos 

Índice de Tratamento 

20% 

Índice de 

Tratamento 

100% 

Até 2023* 

Distrito Senhora do 

Carmo 

Manter o índice de coleta de 

esgotos 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

Até 2035 

Ampliar o índice de 

tratamento de esgotos 

Índice de Tratamento 

0% 

Índice de 

Tratamento 

100% 

Até 2023* 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Em relação à área rural, definiu-se como meta o alcance de 100% de atendimento dos serviços 

de esgotamento sanitário até 2023, independentemente da situação atual dos distritos. Assim 

como no sistema de abastecimento de água, existe uma grande preocupação acerca do sistema 

de esgotamento sanitário na zona rural, uma vez que em sua grande maioria, o esgoto é 

despejado “in natura” nos corpos d’água.  

O Quadro 6.5 apresenta os objetivos e metas para a área rural do município de Itabira, 

considerando a metodologia definida. 

QUADRO 6.5 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL 

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Situação Atual Metas Prazo 

Universalizar a coleta e tratamento dos esgotos Cobertura S/I Cobertura 100% Até 2023* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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6.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

No Quadro 6.6 encontram-se resumidos as metas para a universalização do atendimento dos 

serviços de coleta e limpeza urbana e a disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares, 

da construção civil e de serviços de saúde, para o horizonte de projeto de 20 anos, ou seja, de 

2016 a 2035. 

QUADRO 6.6 – OBJETIVOS E METAS 

Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 

Ampliar o índice de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

Cobertura 

100% - Urbano 

10% - Rural 

Cobertura 

100% 
Até 2023* 

Ampliar o índice de coleta dos resíduos da construção civil 

Cobertura 

S/I 

Cobertura 

100% 

Até 2035 

Manter a coleta, tratamento e disposição adequada dos 

resíduos de serviços de saúde 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 
Até 2035 

Ampliar índice de reciclagem dos resíduos domiciliares 

coletados 
13,9% 50% Até 2035 

Ampliar o índice de reaproveitamento dos resíduos da 

construção civil coletados 
S/I 80% Até 2035 

Disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares
18

 Adequada 
Manter 

Adequada 
Até 2035 

Disposição adequada dos resíduos da construção civil Adequada – até 2017 
Adequar até 

2035 
Até 2018* 

Ampliar o índice de varrição 

Cobertura 

98% - Urbano 

S/I - Rural 

Cobertura 

100% 
Até 2018* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

6.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O Quadro 6.7 apresenta resumidamente as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas para o controle das inundações no município de Itabira. O período considerado 

está relacionado com um horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, 

entre 2016 e 2035. 

O PDDU tem como objetivo principal reduzir o risco e os danos causados pelas inundações, 

preservar as várzeas não urbanizadas numa condição que minimize as interferências com o 

escoamento das vazões de cheias, com a sua capacidade de armazenamento, com os 

ecossistemas aquáticos e terrestres de especial importância e com a interface entre as águas 

superficiais e subterrâneas, minimizar os problemas de erosão e sedimentação, promover a 

utilização das várzeas para atividades de lazer, etc..  

  

                                              

18
 Ressalta-se que o aterro sanitário municipal tem vida útil prevista até 2034, no entanto com o aumento do reaproveitamento dos RSU a vida 

útil do mesmo deverá ser estendida. 
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QUADRO 6.7 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

Sistema Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 
M

I
C

R
O

D
R

E
N

A
G

E
M

 

Padronização de projeto viário e drenagem pluvial SIM 
Elaborar a 

padronização 
Até 2035 

Serviço de verificação e análise de projetos de 

pavimentação e/ou loteamentos 
SIM Manter adequação Até 2035 

Estrutura de inspeção e manutenção da drenagem NÃO* 
Criar estrutura 

permanente 
Até 2018** 

Monitoramento de chuva SIM Manter adequação Até 2035 

Registro de incidentes envolvendo microdrenagem SIM Manter os registros Até 2035 

M
A

C
R

O
D

R
E
N

A
G

E
M

 

Plano diretor urbanístico com tópicos relativos à 

drenagem 
SIM Manter adequação Até 2035 

Plano diretor de drenagem urbana (PDDU) NÃO Elaborar Plano Até 2023** 

Legislação específica de uso e ocupação do solo 

que trata de impermeabilização, medidas 

mitigadoras e compensatórias 

SIM Manter adequação Até 2035 

Monitoramento de cursos d’água (nível e vazão) SIM 
Manter posto de 

monitoramento 
Até 2035 

Registro de Incidentes envolvendo a 

macrodrenagem 
SIM Manter registros Até 2035 

*Atualmente a inspeção é realizada apenas nos meses que antecedem o período chuvoso, não há equipe exclusiva para realização desta 

atividade ao longo de todo o ano. 

** Atingir a meta no prazo estabelecido e manter adequação durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Para que os objetivos sejam alcançados geralmente são utilizados um conjunto de medidas 

estruturais e não estruturais. 

As medidas estruturais são constituídas por medidas de engenharia a fim de evitar danos e 

interrupções das atividades causadas pelas inundações, elas são divididas em obras que 

aumentam a capacidade de escoamento nas calhas, com a construção de diques, melhorias 

das calhas ou a canalização das mesmas, ou obras que reduzem as vazões de cheias, com 

intervenções que visam o controle de escoamento superficial direto (escoamento na fonte), 

com medidas para a detenção das águas pluviais (armazenamento em telhados, cisternas, 

bacias de detenção em parques, leitos secos ou em reservatórios implantados nos cursos 

d’água) ou infiltração das águas pluviais (poços, trincheiras, pavimentos permeáveis, bacias de 

infiltração, direcionamento do escoamento para terrenos que facilitam a infiltração, etc.). 
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Já as medidas não estruturais não utilizam estruturas que afetam o escoamento superficial 

direto, são representadas basicamente por medidas que regulamentam o uso e ocupação do 

solo (principalmente diretrizes para tratamento em fundo de vale), proteção contra inundações 

(medidas de proteção individual das edificações em áreas de risco), identificação das zonas de 

risco, sistema de aviso/alerta da sociedade, e investimento na coleta dos resíduos sólidos para 

que o mesmo não acabe sendo lançado nos corpos d’água. 

 

 

 


