
 

 

 

DISPOSIÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO HÍDRICO DO 

BAIRRO PINHALZINHO DOS GÓES – OURO FINO-INCONFIDENTES/MG 

 

 

Fernanda Aparecida Leonardi, Mark Pereira dos Anjos, João Batista Tavares 

Júnior, Willian Rafael Tadeu Simões, Paulo Vinícius Chagas Sousa e Lucas dos 

Santos 

 

 

RESUMO 

 

A gestão pública municipal relativa às políticas sanitárias e de saneamento básico no Brasil 

definitivamente carece de recursos humanos e materiais eficientes para sanar o déficit 

histórico do saneamento básico em nosso país. A identificação dos perfis de ocupação e 

características geo-ambientais em zonas de ocupação urbana e peri-urbanas são cruciais na 

adoção de políticas públicas racionais e realistas. O presente artigo tem por objetivo 

apresentar os resultados do mapeamento e disposição do saneamento básico e 

abastecimento hídrico no bairro Pinhalzinho dos Góes, pertencente aos municípios de Ouro 

Fino e Inconfidentes, na região sul de Minas Gerais. A identificação dos perfis 

populacionais avaliados no trabalho em questão permite vislumbrar como se dão as 

dinâmicas de consumo de água, descarte de resíduos e, posteriormente, servir de subsídio 

para a fundamentação de políticas públicas municipais realísticas nos municípios 

avaliados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

São muitos os problemas enfrentados nas cidades quanto ao planejamento urbano, 

sobretudo quando se trata de saneamento básico e abastecimento público. O Plano Diretor 

Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes (artigo 182, 

parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988), tem papel estratégico e essencial na gestão 

pública, pois deve apontar para as áreas mais deficientes de infraestrutura básica e políticas 

públicas setorizadas. 

 

Apresentar ao Município suas deficiências, nos torna cidadãos mais participativos, 

responsáveis com o bem estar coletivo e conscientes da importante colaboração social. A 

aprovação da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos surgiu como uma demanda factível para orientar o Poder Público na 

efetiva destinação dos resíduos gerados pelas atividades humanas. De igual modo, a 

captação, uso e outorga dos recursos hídricos, com fulcro na Lei 9433 de 1997 – Política 

Nacional de Recursos Hídricos – explicita a necessidade de políticas públicas garantidoras 

do uso racional do abastecimento coletivo. 

 

O descarte dos resíduos sólidos ou líquidos de forma aleatória, sem planejamento, pode se 

tornar um dos mais graves problemas ambientais e de saúde do município. Principalmente 

a instalação de fossas, sem estudo prévio da área, pode se tornar um grande poluidor dos 

lençóis freáticos da região.  

 



 

O trabalho em questão traz subsídios à gestão dos recursos hídricos da região e ao Plano 

Diretor Municipal sobre a organização e distribuição do saneamento básico no bairro de 

Pinhalzinho dos Góes. O referido bairro está localizado no limite entre dois Municípios de 

pequeno porte, Inconfidentes/MG com população estimada em 2015 de 7.290 habitantes 

(IBGE, 2016) e Ouro Fino/MG, com população estimada em 2015 de 33.390 habitantes 

(IBGE, 2016). Por ser uma área que abrange mais de um município, o planejamento 

urbano deveria ser realizado de forma ajustada, todavia não é o que acontece, pois, por 

muito tempo, foram áreas negligenciadas mas que, no entanto, hodiernamente tem se 

destacado com a formação de associações de bairro que despontam localmente como 

agentes participativos. Todavia, essas associações de bairro ainda carecem de dados 

técnico-científicos para exigir do Poder Público ações mais concretas no tocante à gestão 

da coisa pública municipal. 

 

Portanto, realizaram-se levantamento da disposição do saneamento básico (descarte de 

resíduos sólidos e líquidos através de rede de esgoto, fossa, lixões ou aterro sanitário) e 

abastecimento hídrico (água tratada, nascentes, poço ou rios). 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

 

O bairro Pinhalzinho dos Góes está dentro da bacia do ribeirão Furnas ou Pitanga, que 

abrange áreas de três municípios do sul de Minas Gerais (Ouro Fino, Inconfidentes e 

Bueno Brandão), o ribeirão tem suas nascentes na serra da Mantiqueira, nas montanhas de 

Bueno Brandão, delimita os municípios de Ouro Fino e Inconfidentes e deságua no Rio 

Mogi Guaçu (Figura 1). 

 

Dentro do bairro intermunicipal foi realizado um recorte que envolve somente a área de 

Ouro Fino, na margem esquerda do ribeirão Furnas ou Pitanga. A área apresenta altitude 

média de 925 metros. 

 

De acordo com o Radam Brasil (1983), geomorfologicamente a área está dentro da 

Unidade do Planalto de Lindóia, que apresenta atitudes médias de 1450 metros na área 

serrana do setor nordeste e 1000-1200 metros a oeste, sendo que para sul a altitude fica em 

torno de 900 metros. As litologias principais são constituídas de gnaisses, migmatitos 

nebulíticos e mecaxistos, pertencentes ao Complexo Amparo e ao Grupo Itapira, e de uma 

série de intrusões graníticas de grandes dimensões.  

 

O clima é quente e temperado, chove muito menos no inverno que no verão. De acordo 

com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. A temperatura média é de 19,3 °C 

e a média anual de pluviosidade é de 1518 mm (Dados Climáticos Mundiais, 2016).   



 

 
Figura 1 – Bacia Hidrográfica do ribeirão Furnas ou Pitanga com destaque a área de estudo 

de detalhe – Pinhalzinho dos Góes – Ouro Fino/MG 



 

 2.2 Questionário 

 

Foi elaborado um questionário e aplicado em todas as residências localizadas na margem 

esquerda do Ribeirão Furnas, área onde se concentra a maior parte da população residente 

no bairro Pinhalzinho dos Góes. Cerca de 10% das residências não foram atendidas, em 

razão da ausência ou desocupação durante o período de aplicação dos questionários. 

 

O questionário voltou-se às questões de infraestrutura básica, como abastecimento hídrico, 

coleta de resíduos sólidos residenciais e líquidos (esgoto sanitário).   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Abastecimento Hídrico 

 

Com o crescimento das cidades as redes de distribuição de água se estendem e o consumo 

aumenta, tanto pela população, como pelo comércio, atividades agrícolas e as indústrias 

locais que necessitam aumentar suas produções para atender as crescentes necessidades da 

comunidade (Kobiyama, Mota e Corseuil, 2008). 

 

O abastecimento de água consiste em produzir água potável a partir de uma fonte de água 

bruta e distribuí-la sem interrupções, sendo que a captação de água bruta pode ser feita, 

tanto de um manancial superficial, como nos cursos d’água, lagos e represas, quanto de um 

manancial de água subterrânea (Kobiyama, Mota e Corseuil, 2008). 

 

 

O abastecimento do bairro Pinhalzinho dos Góes é realizado principalmente por rede 

pública, administrada pelo Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Ouro 

Fino (DMAAE), criado em 14 de dezembro de 1977, (Decreto nº 170-A) inicialmente 

denominado Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e transformado em DMAAE 

em 1992 (Lei NR 1557). 

 

Das residências amostradas (num total de 141 residências), apresentadas na figura 2, 

aproximadamente 83% das residências (117 residências) são abastecidas somente pela rede 

pública (DMAAE), um poço artesiano instalado nas proximidades do campo de futebol 

(Coordenadas Geográficas UTM, 362406E/7525674N, zona 23 Sul). Destas 23,3 % 

relataram a falta de água na época da seca, 24,8% toda semana, 5,1% todo Mês e 47% não 

faltam nunca.  

 



 

 
Figura 2 – Relação abastecimento hídrico e escassez hídrica no bairro Pinhalzinho dos 

Góes – Ouro Fino/MG. 

 

 

Poucas residências utilizam água de mina (9,2%), cisterna e poço raso (1,4%), poço tubular 

(0,7%), possuem tanto mina e cisterna (0,7%), rede pública e mina (5%) e nenhuma das 

residências usam água do rio, de caminhão pipa ou de outro sistema. 

 

Das residências que são abastecidas por água de mina somente, 30,8% relatam a falta de 

água no período da seca e 69,2% dizem nunca faltar água. Daquelas que são abastecidas 

por cisterna somente (2 residências), 50% relatam a falta de água toda semana e outros 

50% dizem nunca faltar água. Agora, somente uma residência relatou que usa água de poço 

tubular (poço artesiano) e nunca falta água e também somente uma residência declara usar 

tanto água de mina e de cisterna e nunca faltar água. 

 

Das residências que utilizam tanto água da rede pública quanto da mina, 57,1% diz faltar 

água no período da seca, para 14,3% falta água toda semana e para 28,6% nunca falta água. 

 

Da disposição espacial dos elementos estudados (Figura 3), nota-se que o abastecimento 

por minas e poços estão na periferia do bairro, nas áreas menos urbanizadas, pois no centro 

comercial, onde possui escola, igreja e maior concentração populacional o abastecimento é 

através de rede pública. Não há relatos de falta de água por um período longo neste bairro, 

a falta está mais em períodos de seca ou aos sábados (toda semana) nas residências da parte 

alta do bairro, pois há um uso excessivo de água na parte mais baixa, interferindo no 

bombeamento da água para a parte alta. 

 

 



 

 
Figura 3 – Distribuição espacial relacionando abastecimento e escassez hídrica. 

 

3.2 Resíduos líquidos residenciais (esgoto sanitário) e relação com abastecimento 

hídrico 

 

Existe uma grande preocupação com contaminação dos corpos hídricos, que recebem altas 

cargas de esgotos urbanos, efluentes industriais, resíduos sólidos e agrotóxicos que 

somados às baixas vazões, diminuem a capacidade de recuperação e impedem o 

estabelecimento do equilíbrio natural (Kobiyama, Mota e Corseuil, 2008). 



 

 

Esta preocupação também é real no bairro Pinhalzinho dos Góes, uma vez que grande parte 

dos residentes (141 residências), em torno de 92,2%, declararam que seus resíduos líquidos 

residenciais ou esgoto sanitário são canalizados até a rede do Departamento Municipal 

Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino (DMAAE) e despejados no Ribeirão Pitanga, 

rio principal. Duas residências declaram ter tratamento de esgoto (1,4%), 8 residências 

(5,7%) possuem fossa negra e 1 residência diz ter fossa séptica (0,7%). As residências que 

apresentam fossa negra e fossa séptica estão nas partes menos urbanizadas, portanto, na 

parte mais periférica do bairro (Figura 4). Como estamos tratando de uma bacia 

hidrográfica, estas se instaladas inadequadamente podem contaminar o lençol freático e os 

poços artesianos, principalmente aqueles que abastecem o bairro.  

 



 

 
Figura 4 – Disposição dos Resíduos (Esgoto Sanitário) no bairro Pinhalzinho dos Góes, 

Ouro Fino/MG 

 

 

Ao correlacionar os dados de esgoto sanitário e abastecimento hídrico (Figura 5), nota-se 

que a água de abastecimento vem da rede pública (poço artesiano) e grande parte do esgoto 

é despejado no rio (92,2%). Apesar da população deste bairro não ser abastecida pela água 

do ribeirão Pitanga ou Furnas, grandes problemas ambientais e de saúde são acarretados 

devido ao despejo de efluentes líquidos provenientes de esgoto doméstico, tal como 

desequilíbrio no ecossistema aquático, transmissão de doenças, poluição da água 



 

superficial tornando-as improprias para consumo, etc.; e, também se deve lembrar que o 

ribeirão deságua no Rio Mogi-Guaçu que abastece o município de Inconfidentes/MG. 

 

Apesar de ser uma política dos municípios acabar com as fossas, devido a grande 

probabilidade de contaminação de lençóis freáticos e do solo, substituindo-as por fossas 

sépticas ou estação de tratamento de esgoto, o bairro ainda apresenta algumas fossas negras 

(5,7% das residências), o problema maior ainda está na residência (apenas uma) que se 

abastece de poços rasos ou cisternas e destinam os efluentes de esgoto sanitário para fossas 

negras, aumentando ainda mais a possibilidade de contaminação da água potável, pois os 

dois apresentam-se em mesmo patamar altimétrico. 

 

 

Figura 5 – Relação de Abastecimento Hídrico e Esgoto Sanitário no bairro Pinhalzinho dos 

Góes – Ouro Fino/MG. 

 

 

3.3 Resíduos Sólidos Residenciais 

 

Segundo a Norma Brasileira NBR 10004 de 31/05/2004 de Resíduos Sólidos – 

Classificação, as definições de resíduos sólidos se referem: 

 
Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços 

e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 



 

de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

 

Analisando os dados do trabalho, todos os resíduos sólidos residenciais do bairro (Tabela 

1) são coletados pelo município e destinados ao aterro sanitário. Alguns deles, além de 

serem coletados, parte dos resíduos são queimados (1 residência), enterrados (1 residência) 

e separado o orgânico (1 residência). Não há um sistema de coleta seletiva e nem de 

separação dos resíduos no bairro. 

 

De acordo com Oliveira e Pasqual (2004) os aterros sanitários bem construídos 

(impermeabilizados e com drenos de coleta de lixiviados), operados com eficiência (com 

cobertura de solo ao final de cada período de serviço) e em localização correta (onde a 

vulnerabilidade do aquífero subjacente não tenha índices altos) são alternativas seguras 

para muitos resíduos, mas não para todos. Quanto a construção e funcionamento do aterro 

sanitário de Ouro Fino/MG não se pode neste trabalho fazer nenhum objecção, pois não foi 

o foco do trabalho. 

 

 

Tabela 1 – Disposição dos resíduos sólidos residências no bairro Pinhalzinho dos Góes – 

Ouro Fino/MG 

 

 
 

 

Correlacionando os dados de resíduos sólidos residenciais e os resíduos líquidos (esgoto 

sanitário) (Figura 6) constata-se que os dejetos que contaminam o rio Pitanga diretamente 

são de resíduos líquidos (esgoto sanitário) sem tratamento e os resíduos sólidos são 

destinados ao aterro sanitário. 

 

Uma preocupação é com a vida útil do aterro sanitário, visto que todos os resíduos são 

depositados nele sem prévia seleção. 

 

Junto a esta coleta do município dos resíduos sólidos residenciais seria necessário a coleta 

seletiva para reciclagem, reutilização, recuperação e ainda separação do orgânico que 

poderia ser destinado a composteiras (tratamento da fração orgânica por processos 

biológicos), para tanto a necessidade de convênios com empresas particulares, associações 

de moradores e catadores e entidades educacionais públicas que trabalham e pesquisam 

esta temática, que poderiam orientar na implantação da coleta seletiva e da compostagem. 

Com isto, levaria ao menor impacto ambiental e aumentaria a vida útil do aterro sanitário 

do município. 

 



 

 

Figura 6 – Relação da destinação do esgoto sanitário com os resíduos sólidos residenciais 

no bairro Pinhalzinho dos Góes – Ouro Fino/MG 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O abastecimento por água potável é algo que vem preocupando as sociedades, 

principalmente devido ao crescimento da população mundial e consequente demanda por 

este recurso. Sob a ótica regional, é forçoso reconhecer as recentes alterações climáticas a 

que a região Sudeste do Brasil vivenciou nos últimos anos com a significativa alteração 

dos índices pluviométricos que impactaram diretamente as dinâmicas de uso da água, 

sobretudo do ponto de vista doméstico.  

 

A formatação de políticas públicas relativa aos recursos hídricos deve ser objetiva e 

realista face aos perfis de consumo dos atores sociais de determinadas localidades 

geográficas. 

 

A questão da contaminação das águas subterrâneas, rios e lagos e uso indevido deste 

recurso vem sendo um dos temas mais discutidos na atualidade, portanto, cabe ao gestor 

público se atentar para tais realidades e trabalhar de forma que preserve seus mananciais, 

pensando na sustentabilidade das gerações futuras. Este pensamento se aplica ao bairro 

Pinhalzinho dos Góes, que não possui um sistema de tratamento de esgoto, destinando os 

efluentes diretamente ao rio. 

 

Hoje, o abastecimento hídrico do bairro Pinhalzinho dos Góes é realizado principalmente 

por rede pública, água coletada de poço artesiano instalado no próprio bairro, mas no 

futuro o rio pode ser utilizado como principal reservatório de água do bairro. As 



 

residências que utilizam água de lençol freático e nascentes no bairro estão localizadas 

mais na periferia, nas áreas menos urbanizadas. 

 

Os resíduos sólidos residenciais são coletados pelas prefeituras e destinados ao aterro 

sanitário sem prévia separação. 

 

No entanto, o mapa do saneamento do Município mostra áreas mais preocupantes, com 

menores infraestruturas básicas, na qual as prefeituras devem se atentar na gestão pública 

dos recursos, que são as áreas mais periféricas, carecendo, consequentemente, de ações 

públicas promotoras da universalização do acesso ao saneamento básico. 
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