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1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

A cidade de Santo Antônio do Monte, também conhecida por Samonte, 

está localizada no Centro-oeste do Estado de Minas Gerais. A população 

estimada em 2015 é de 27.752 habitantes. Possui uma área de 1.125,780 

Km2, com uma densidade demográfica de 23,07 habitantes por km2. Nos 

últimos 25 anos, o índice de desenvolvimento humano municipal – IDHM - de 

Santo Antônio do Monte teve um significativo aumento, passando de 0,484 em 

1991 para 0,623 em 2000 e em 2010 chegou a 0,7241.  

 

A principal atividade econômica da Cidade é a produção de fogos de 

artifício, o que levou o Município a ser conhecido nacionalmente como a 

“Capital dos Fogos”. Além disso, a atividade agropecuária tem papel de 

destaque na economia local, concentrada principalmente na produção de leite 

e de gado de corte. Outro ramo que impulsiona Samonte é a atividade 

conhecida como “rifa”. Os chamados “rifeiros” compram produtos variados em 

lojas especializadas da Cidade e viajam por várias regiões do País, 

revendendo estes produtos, que vão desde cosméticos até roupas e utensílios 

domésticos. Talvez esta atividade tenha sido responsável pelo salto no IDHM 

de Santo Antônio do Monte, pois seu início e expansão coincidem com o 

aumento do indicador.  

  

  

                                                           
1
 Disponível em www.cidades.ibge.gov.br. Consulta realizada em janeiro 2016. 
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2. OBJETO 

A Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte foi 

convidada pela Igreja Católica para enviar representantes ao Encontro de 

Formação para a Campanha da Fraternidade de 2016. 

Foi solicitado que a ASPRASAM apontasse a situação do saneamento 

básico de Santo Antônio do Monte, bem como das nascentes.  

Elaboramos então esta Análise, que contém informações coletadas pela 

própria Associação, além de outras oriundas de Órgãos Públicos. Muito do que 

está exposto foi constatado em outras Análises e em fatos que foram 

acompanhados pelos membros da ASPRASAM, no decorrer das atuações em 

assuntos específicos. 

O objetivo não foi esgotar os assuntos abordados, mas sim trazer uma 

visão geral daquilo que julgamos ser os principais problemas existentes hoje 

em Santo Antônio do Monte, que estão ligados à segurança hídrica, coleta e 

tratamento de esgoto, coleta e destinação do lixo, expansão urbana e suas 

implicações ambientais.   

Posteriormente estes temas poderão ser analisados de forma individual, 

com possibilidade de se aprofundar nos seus principais aspectos.  

 

3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

3.1 Síntese  

A prestação do serviço público de abastecimento de água potável de 

Santo Antônio do Monte é feita pela COPASA, mediante contrato de concessão 

de prestação de serviço público, datado de 17 de maio de 2004 (Anexo III), 

com prazo de trinta anos. Mas antes deste contrato, a COPASA já era a 

responsável pelo serviço.  

O único manancial que abastece a cidade é o Córrego Guandu, também 

conhecido por Buritis, cuja micro bacia, ao longo dos anos, vem sofrendo forte 

degradação.  

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santo Antônio do Monte foi 

inaugurada em 1965. Desde então a Cidade foi ampliada com a criação de 

novos bairros e a população, lógico, aumentou. Apesar disso, não foram feitas 

significativas ampliações que pudessem garantir o abastecimento de água da 

população.   
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3.2 Principais Problemas 

 

3.2.1 Atuação da COPASA – “o empecilho do lucro” 

Apesar de o contrato celebrado entre o Município e a COPASA prever 

várias obrigações para a Concessionária, como investimentos na melhoria e 

ampliação dos serviços e recuperação do manancial por ela explorado, é 

latente a insatisfação da população e dos Poderes Municipais com os serviços 

prestados, inclusive o Município ajuizou ações contra a COPASA para obrigá-la 

a cumprir cláusulas contratuais para a melhoria da infraestrutura do serviço de 

abastecimento de água. A maior dificuldade parece residir no fato de que a 

COPASA, sendo uma Empresa de Economia Mista, pessoa jurídica de direito 

privado, pertencente à administração indireta, formada por capital público e 

privado, se mostra bastante resistente em investir na prestação dos serviços 

públicos, pois isso pode afetar os dividendos dos investidores e prejudicar a 

lucratividade da Empresa. Apontaríamos o “empecilho do lucro” como o 

principal responsável por impedir a progressividade na melhoria da qualidade e 

eficiência dos serviços prestados pela COPASA, com a consequente ampliação 

da infraestrutura.  

O Córrego Guandu, único manancial que abastece a Cidade, já não 

consegue mais atender a população nas épocas de estiagem severa. Para 

suprir a demanda da Cidade, a COPASA precisa retirar do córrego 62 litros de 

água por segundo.  

Nos anos de 2014 e 2015, com a redução do volume de chuvas nas 

regiões Centro-oeste e Sudeste do País, o que já pode ser uma consequência 

do aquecimento global, houve o prolongamento da estação seca, o que levou 

ao racionamento de água nas Cidades e a uma forte queda no nível dos 

reservatórios.  

Em Santo Antônio do Monte não foi diferente. Em 2014, pela primeira 

vez na história do Município, houve racionamento de água. O sacrificado 

Guandu chegou a fornecer “apenas” 34 litros de água por segundo, quase a 

metade do necessário. 

A população, alarmada, cobrou providências. Muito se falou à época e o 

então Prefeito Dr. Wilmar Filho e representantes da COPASA prometeram 

obras e afirmaram que Samonte não voltaria a ter um racionamento. Foi 

cogitada a implantação de mais um ponto de captação de água, que seria no 

Córrego Diamante, além da criação de um reservatório de água acima do ponto 

de captação do Córrego Guandu. Infelizmente, até hoje, nada disso foi feito.  
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A COPASA buscou uma solução mais barata e imediatista, perfurando 

alguns poços na área urbana, o que contribuiu para a mitigação do problema, 

mas não o resolveu de forma definitiva. Obras capazes de proporcionar 

segurança hídrica à população são caras e não serão feitas se não houver uma 

mobilização da sociedade para exigi-las. Enquanto a solução vier do céu 

(chuvas), a inércia permanecerá e o “empecilho do lucro” continuará forte. 

Prova disso é que, nossa Estação de Tratamento de Água é a mesma há meio 

século e não há notícias de que será ampliada para atender o aumento 

populacional.  

 

3.2.2 A degradação ambiental da micro bacia do Guandu  

 

A micro bacia do córrego Guandu sofre intensa exploração 

agropecuária, principalmente pela criação de gado. Apresenta forte degradação 

ambiental e, em alguns pontos, a mata ciliar é inexistente. O mesmo ocorre 

com os afluentes do Guandu e suas nascentes. A vegetação de topo, quase 

que totalmente, cedeu espaço para a implantação de pastagens. Em 2014, 

quando a Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte – 

ASPRASAM ainda era o Movimento Popular “Salve Nossa Água”, foi proposto 

ao então Prefeito, Wilmar Filho e aos Vereadores que fossem adotadas 

providências concretas para a recuperação e proteção do córrego Guandu e de 

seus afluentes. Decidiu-se então pela criação de um projeto, que começou 

muito bem, com o apoio do Poder Executivo e do Legislativo. Ocorreram 

reuniões com representantes da sociedade civil, IEF, Secretários Municipais e 

Vereadores. Todavia, na terceira reunião, que ocorreu em maio de 2015, 

quando seriam apresentadas as propostas para compilação e estudo, o projeto, 

por questões políticas e em represália à atuação firme da ASPRASAM na área 

ambiental, sofreu boicote e acabou sendo deixado de lado. Apesar disso, 

apresentamos, para os poucos representantes que compareceram à reunião, 

treze propostas para a recuperação e revitalização do córrego Guandu. Este 

documento se encontra no Anexo II desta Análise.  

Acreditamos que sem a recuperação e preservação de mananciais, de 

nada adianta a construção de reservatórios e ampliação de estações de 

tratamento de água e rede de distribuição. A questão deve ser analisada de 

forma holística, integrada, pois o abastecimento de água está diretamente 

ligado à questão ambiental, de preservação, de conscientização, de mudança 

de paradigma. A preservação ambiental, erroneamente, é vista como um 

empecilho ao desenvolvimento. Está é uma visão distorcida e que deve ser 

mudada. Defendemos o desenvolvimento sustentável, que alia 
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desenvolvimento econômico, bem estar social e respeito ao meio ambiente. 

Ações efetivas devem ser adotadas, mas para isso é necessário vontade e 

determinação política, participação popular, conscientização e educação 

ambiental. Mais uma vez, a sociedade deve ser protagonista. Sem mobilização 

social, a inércia permanecerá. 

Por fim, devemos ressaltar que a COPASA não cumpre e o Poder 

Executivo Municipal não exige o cumprimento da Lei Estadual 12.503, de 1997, 

que obriga a concessionária de serviços de abastecimento de água a investir, 

na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorre a 

exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total da 

receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. Em 

Santo Antônio do Monte, informalmente, soubemos que a receita operacional 

se aproxima de seis milhões de reais anualmente. Assim, 0,5% desse valor, no 

mínimo, deveria ir para a preservação e proteção do córrego Guandu.  

 

4. COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

  

A coleta e o tratamento de esgoto devem ser prioridade na elaboração 

de políticas públicas, pois além de ser algo que garantirá uma vida mais digna, 

a questão está diretamente ligada à saúde pública, proteção e preservação do 

meio ambiente, que são direitos coletivos, por isso devem ser garantidos pelo 

Poder Público. 

Em Santo Antônio do Monte não existe um Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Há, no Plano Diretor, algumas diretrizes sobre 

saneamento básico integrado, que realmente devem ser o norte para a 

elaboração de um Plano. Existem algumas cláusulas a respeito do assunto no 

contrato que o Município celebrou, em 2004, com a COPASA, para a prestação 

deste serviço público (Anexo III). Estas cláusulas estipularam a criação de uma 

Estação de Tratamento de Esgoto, que entrou em funcionamento anos depois.  

Apesar dos avanços, existem locais em Santo Antônio do Monte onde o 

esgoto não é captado, sendo então lançado em voçorocas, córregos, áreas de 

preservação permanente, nascentes etc.  

A ASPRASAM identificou estes locais, fez um relatório fotográfico e 

sugeriu ao Poder Executivo providências contra a COPASA, no sentido de que 

esta concessionária realize obras para que o esgoto seja coletado e destinado 

à Estação de Tratamento de Esgoto, já que a  ela (concessionária) estaria 

obrigada a isso, de acordo com o contrato de concessão de serviço público, 

datado de 17 de maio de 2004. 
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Esgoto não coletado: necessidade de infraestrutura básica 
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Esgoto sendo lançado em 

voçoroca 

 

Esgoto sendo lançado em 

voçoroca 
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5. COLETA DO LIXO E SUA DESTINAÇÃO 

 

Inegavelmente, a coleta e a correta destinação do lixo é um dos maiores 

desafios da humanidade. Toneladas de lixo são produzidos diariamente em 

nossas cidades. Resíduos das mais variadas origens compõe o material que, 

em muitos locais, é destinado a verdadeiros “lixões”, implantados sem nenhum 

tipo de planejamento, servindo apenas como “grandes depósitos”, o que 

prejudica o meio ambiente, a saúde pública e uma vida digna.  

Para tentar resolver esta situação a médio e longo prazo, em 2010, 

entrou em vigor a Lei Federal 12.305, cujo objetivo é resolver o problema da 

coleta e destinação do lixo, além de incentivar a reciclagem. Pela importância, 

citaremos os destaques desta Lei: 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes 
para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes 

do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 
proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 
de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da 
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e 
pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 
adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 
reutilizado). 

Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: 
dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão 
e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na 

Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. 

Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos 
lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, 
estadual, microregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; 
além de impor que os particulares elaborem seus Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais 
países desenvolvidos no que concerne ao marco legal e inova com a 
inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e 
reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva. 

Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma 
das metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é de 
alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015.

2
 

 

                                                           
2
 Disponível em http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-

de-residuos-solidos. Consulta realizada em 26 de janeiro de 2016. 
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Em Santo Antônio do Monte a coleta é realizada, na maioria dos bairros, 

diariamente. Entretanto, há locais em que a coleta ocorre duas ou três vezes 

por semana.  

Há também coleta seletiva, realizada pela Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Santo Antônio do Monte - ASCASAM, com o apoio da 

Prefeitura. Todavia, o local utilizado pela ASCASAM para separar os resíduos 

não é adequado, já que foi adaptado, pois nele funcionava o antigo matadouro 

da Cidade. Além disso, a Associação não possui todos os equipamentos 

necessários ao desenvolvimento do seu trabalho.  

Outro problema é a destinação dada ao lixo que não é coletado pela 

ASCASAM. Estes resíduos são levados para um aterro construído no ano de 

1996, na gestão do então prefeito Dr. Wilmar Filho, com durabilidade prevista 

para dez anos. No entanto, está em funcionamento até hoje e não atende à 

política de resíduos idealizada pela 12.305/10. Fato é que o aterro já recebeu 

mais de 200 mil toneladas de lixo, sendo que aproximadamente 40% desse 

lixo, domiciliar e comercial, poderia ter sido reciclado.  

A saída para o problema do lixo em Samonte passaria pela criação de 

um local adequado, conforme determina a Lei 12.305/10, incremento e 

incentivo à coleta seletiva, dando condições adequadas à ASCASAM para 

desenvolver seu trabalho e criar outras formas de tratar os resíduos sólidos, 

como a compostagem.  

Mais informações sobre a coleta e destinação do lixo de Santo Antônio 

do Monte podem ser obtidas em: 

http://www.revistaagora.com.br/2012/09/03/camara-aprova-projeto-para-

gestao-do-lixo/ 

http://www.jornalcidademg.com.br/samonte-secretaria-meio-ambiente-fala-

sobre-destinacao-dos-residuos-solidos-municipio/ 
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Vista parcial do aterro localizado próximo à MG – 429 sentido 

Lagoa da Prata 
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6. A EXPANSÃO URBANA MAL PLANEJADA E AS 

IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS – SÍNTESE 

 

Nos últimos anos, o setor imobiliário teve uma grande expansão em todo 

País, devido a grande oferta de crédito e a programas habitacionais do 

Governo Federal. Em Santo Antônio do Monte não foi diferente. Os 

empreendedores perceberam o aumento da demanda e passaram a investir 

fortemente no setor. Isso resultou na abertura de novos loteamentos. O Poder 

Público também agiu e criou conjuntos habitacionais voltados para a população 

de baixa renda.   

Infelizmente, o meio ambiente sofreu com a expansão urbana. 

Ocorreram casos de loteamentos abertos em área de preservação permanente, 

aterramento total de nascentes e sério comprometimento de outras. A Lei de 

Parcelamento do solo urbano de Santo Antônio do Monte, por não aprofundar 

nas questões ambientais, não foi capaz de impedir a degradação. A Lei 

Federal, que é de 1979 (Lei 6.766), veda, em seu art. 3º, parágrafo único, 

inciso V, o parcelamento do solo urbano em área de preservação permanente, 

mas isso não foi observado.   

Para piorar, o Poder Público criou o conjunto habitacional Pedro Lacerda 

Gontijo, localizado próximo a uma nascente com remanescente de mata 

atlântica, com declividade voltada para o córrego Guandu, único manancial que 

abastece a Cidade, que está a algumas centenas de metros abaixo do conjunto 

habitacional.  

Isso causou um sério risco à segurança hídrica da população, pois o 

esgoto do conjunto habitacional é bombeado por uma elevatória, que fica 

próxima ao córrego Guandu. Por várias vezes esta elevatória apresentou 

problemas, gerando o vazamento de esgoto, que escorre em direção ao 

manancial. A intenção foi louvável, admitimos: reduzir o déficit habitacional da 

população de baixa renda. O problema é que o local foi equivocadamente 

escolhido. O Município possui mais de 1.100 km2, assim o Administrador 

Público poderia ter escolhido um local mais adequado para o conjunto.  

Mas a pior consequência do conjunto foi “abrir as portas” para uma forte 

pressão econômica para a expansão imobiliária na micro bacia do córrego 

Guandu, o que comprometeria de vez a segurança hídrica da Cidade.  

Prova disso ocorreu em meados de 2014, quando um empreendedor da 

cidade vizinha de Lagoa da Prata conseguiu aprovação, no Poder Executivo, 

para implantação de um loteamento próximo ao córrego Guandu. Faltava 

apenas a aprovação na Câmara Municipal. A sociedade então se mobilizou, 
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surgindo o Movimento Popular “Salve Nossa Água”, que mais tarde se tornaria 

a ASPRASAM, que conseguiu sensibilizar os Vereadores  e estes, numa 

decisão inédita e responsável, por unanimidade, rejeitaram, pela primeira vez 

na história de Santo Antônio do Monte, a implantação de um loteamento.  

Diante de tantos problemas gerados pela expansão imobiliária, que 

visava mais o capital especulativo, ignorando a busca pelo desenvolvimento 

sustentável, a Associação de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Monte 

coordenou a elaboração do primeiro projeto de lei de iniciativa popular da 

história do Município, que contou com 2.295 (duas mil, duzentos e noventa e 

cinco) assinaturas válidas de eleitores do Município, quase três vezes mais que 

o necessário. No final de 2015, o Povo Santo Antoniense apresentou o projeto 

à Câmara Municipal. A expectativa é que ele seja aprovado no início de 2016, 

após o término do recesso da Câmara. Para conhecimento, o projeto segue no 

Anexo I. 
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6.1 Loteamento Alphaville 

6.1.1 Supressão da camada vegetal e comprometimento de duas 

nascentes 
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6.2 Loteamento Corália Brandão 

6.2.1 Aterro de uma nascente, degradação de uma  APP (área de 

preservação permanente) e implantação em uma ZPA (Zona de Proteção 

Ambiental) 
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6.3 Residencial Pedro Lacerda Gontijo 

6.3.1 Degradação de nascente: risco ao manancial que abastece a Cidade 
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