
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE 01/2016 

SANEAMENTO BÁSICO, EXPANSÃO URBANA  

E SUAS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS 

SANTO ANTONIO DO MONTE - MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/


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.   

 



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.  

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 

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.  

 


