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RESUMO
O estudo em questão objetivou avaliar as condições do saneamento básico em áreas de interesse social no município de Ouro
Preto, a partir da investigação de dados dos serviços, da infraestrutura e da percepção dos moradores das áreas de estudo.
As áreas de interesse social levantadas neste estudo foram aquelas localizadas no bairro Padre Faria. As informações sobre
as condições dos serviços e da infraestrutura do saneamento foram levantadas com os órgãos gestores através da aplicação
de uma planilha eletrônica baseada em informações para a reprodução de indicadores. De forma complementar, a
infraestrutura existente foi vistoriada em campo para o levantamento de suas condições físicas e operacionais. Para levantar
as informações de percepção da população quanto as condições de saneamento básico foi aplicado questionário específico
em uma parcela representativa da comunidade. Os levantamentos em campo com as comunidades residentes foram
estimulados a serem realizados com a participação de entidades sociais que atuam nestas localidades. Mediante os dados
levantados foi possível realizar uma comparação entre os indicadores em áreas de interesse social e o restante do município,
além de se fazer comparações as metas do Plano Nacional de Saneamento e aos indicadores de cidades do entorno. Dos
resultados levantados foram observados nas áreas de interesses social estudadas indicadores com baixos índices de
atendimentos levando a condições insatisfatórios de saneamento básico, resultando em uma maior vulnerabilidade social e
ambiental. Destaca-se a partir das informações de percepção das pessoas residentes nestas áreas que as ações de
saneamento básico do município necessitam de inclusão e um maior envolvimento da sociedade. Acredita-se que este estudo
possa contribuir com as ações de políticas públicas urbanísticas em destaque ao saneamento básico, visto que apresenta
informações específicas de localidades especiais do município. Neste sentido recomenda-se a continuidade de estudos das
condições de saneamento básico em outras localidades do município com áreas de interesse social.
PALAVRAS CHAVES: Percepção Sanitária, Áreas de Interesse Social, Saneamento Básico, Indicadores de Saneamento.
RESUME
The study in question aimed to evaluate the conditions of basic sanitation in areas of social interest in the municipality of Ouro
Preto, from the investigation of data from the services, infrastructure and the perception of residents of the study areas. The
areas of social interest raised in this study were those located in the Padre Faria neighborhood. Information on the conditions
of services and sanitation infrastructure was collected with the management bodies through the application of an informationbased spreadsheet for the reproduction of indicators. In addition, the existing infrastructure was inspected in the field to
survey its physical and operational conditions. To collect the information of the population's perception regarding the
conditions of basic sanitation, a specific questionnaire was applied in a representative portion of the community. Field surveys
with resident communities were encouraged to be carried out with the participation of social entities working in these
locations. Through the data collected it was possible to make a comparison between the indicators in areas of social interest
and the rest of the municipality, in addition to making comparisons the goals of the National Sanitation Plan and the indicators
of surrounding cities. From the results surveyed, indicators with low rates of care were observed in the areas of social interests
studied, leading to unsatisfactory conditions of basic sanitation, resulting in greater social and environmental vulnerability. It
is highlighted from the information of perception of people living in these areas that the basic sanitation actions of the
municipality require inclusion and greater involvement of society. It is believed that this study can contribute to the actions of
urban public policies highlighted to basic sanitation, since it presents specific information of special locations of the
municipality. In this sense, it is recommended to continue studies of basic sanitation conditions in other localities of the
municipality with areas of social interest.
KEY WORDS: Sanitary Perception, Areas of Social Interest, Basic Sanitation, Sanitation Indicators.
CURRÍCULUM
El estudio en cuestión tuvo como objetivo evaluar las condiciones de saneamiento básico en áreas de interés social en el
municipio de Ouro Preto, a partir de la investigación de datos de los servicios, infraestructura y la percepción de los residentes
de las áreas de estudio. Las áreas de interés social planteadas en este estudio fueron las ubicadas en el barrio Padre Faria. Se
recopiló información sobre las condiciones de los servicios y la infraestructura de saneamiento con los organismos de gestión
mediante la aplicación de una hoja de cálculo basada en la información para la reproducción de indicadores. Además, la
infraestructura existente fue inspeccionada sobre el terreno para examinar sus condiciones físicas y operativas. Para recopilar
la información de la percepción de la población con respecto a las condiciones de saneamiento básico, se aplicó un cuestionario
específico en una parte representativa de la comunidad. Se alentó a realizar encuestas sobre el terreno con las comunidades
residentes con la participación de entidades sociales que trabajan en estos lugares. A través de los datos recogidos fue posible
hacer una comparación entre los indicadores en áreas de interés social y el resto del municipio, además de hacer
comparaciones los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento y los indicadores de las ciudades circundantes. A partir de los
resultados encuestados, se observaron indicadores con bajas tasas de atención en las áreas de interés social estudiadas, lo
que llevó a condiciones insatisfactorias de saneamiento básico, lo que resultó en una mayor vulnerabilidad social y ambiental.
Se destaca a partir de la información de percepción de las personas que viven en estas áreas que las acciones básicas de
saneamiento del municipio requieren inclusión y mayor implicación de la sociedad. Se cree que este estudio puede contribuir
a las acciones de políticas públicas urbanas destacadas al saneamiento básico, ya que presenta información específica de
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lugares especiales del municipio. En este sentido, se recomienda continuar los estudios de las condiciones básicas de
saneamiento en otras localidades del municipio con zonas de interés social.
PALABRAS CLAVES: Percepción Sanitaria, Áreas de Interés Social, Saneamiento Básico, Indicadores de Saneamiento.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a Constituição Federal de 1988 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder
Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
(BRASIL, 1988).
A melhoria da gestão é condição necessária para alcançar a universalização do acesso e a melhoria dos
serviços prestados à população, caminho pelo qual o saneamento pode contribuir para reduzir as
desigualdades sociais e regionais que tanto desafiam o nosso país. No nível dos municípios, a
contribuição passa pela criação e consolidação dos instrumentos estruturantes do planejamento,
sendo este uma função indelegável do titular. A Lei Nº 11.445/2007, que dispõe sobre as diretrizes
nacionais e a política federal para o setor, estabelece que cabe ao titular dos serviços formular a
política pública de saneamento básico, devendo para isto elaborar o Plano, entre outras atribuições
(MINISTÉRIO DAS CIDADE, 2017).
Segundo tal legislação, saneamento básico define-se como o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva
das respectivas redes urbanas.
Em consonância com a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor de Ouro Preto foi elaborada a Lei
Complementar Nº93/2011, que estabelece as normas e as condições para o parcelamento, a ocupação
e o uso do solo no Município. Desse modo, ficaram estabelecidas as Zonas de Especial Interesse Social
ou ZEIS, correspondendo às áreas nas quais há interesse público em promover a recuperação
urbanística e regularização fundiária de assentamentos urbanos precários, implantar
empreendimentos habitacionais de interesse social e promover a requalificação ambiental (OURO
PRETO, 2011).
Ainda segundo a Lei Complementar Nº93/2011, as ZEIS subdividem-se em duas categorias, sendo elas
as ZEIS I e ZEIS II. As ZEIS I correspondem a áreas ocupadas por habitações em condições precárias ou
com predominância de loteamentos precários ou irregulares. Já as ZEIS II correspondem a áreas com
predominância de glebas ou terrenos não edificados ou subutilizados situados em áreas dotadas de
infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta
natureza. Mediante tais definições, pode-se encaixar as áreas de estudos no bairro Padre Faria,
município de Ouro Preto, nas características de Zonas de Especial Interesse Social estabelecidas na
legislação municipal.
Dentre os parâmetros utilizados para a determinação de ZEIS no ambiente urbano, destaca-se a
necessidade de avaliação e determinação de áreas que exigem obras de complementação da
infraestrutura básica e intervenções para eliminar áreas de risco geológico/geotécnico. Por meio desse
critério torna-se necessário a avaliação e diagnóstico das condições de saneamento básico da área.
Como já proposto pelo zoneamento urbano espera-se que o desempenho de questões de
infraestruturas, de saúde pública e salubridade ambiental estejam desproporcionais em comparação
ao bairro pertencente e ao município. Tal disparidade poderá ser comprovada ao comparar-se os
dados obtidos durante a execução do estudo nas áreas de interesse com os resultados levantados pelo
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Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e Serviço Municipal de Água e Esgoto de
Ouro Preto (SEMAE-OP), além de se fazer uma análise qualitativa seguindo nota técnica divulgada pela
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais (ARSAE-MG).
Mediante as temáticas este estudo objetivou avaliar as condições de saneamento básico em áreas de
interesse social do município de Ouro Preto a partir da investigação de dados dos serviços, da
infraestrutura e da percepção dos moradores das áreas de estudo. Para o desenvolvimento da
pesquisa foram levantados dados primários e secundários dos quatro pilares do saneamento básico,
sendo eles: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo de resíduos
sólidos. As informações sobre as condições dos serviços e da infraestrutura do saneamento das áreas
de estudo foram levantadas com o SEMAE-OP através da aplicação de uma planilha baseada em
informações para a reprodução de indicadores. De forma complementar, a infraestrutura existente foi
vistoriada em campo para o levantamento de suas condições físicas e operacionais. Para levantamento
das informações de percepção da comunidade quanto as condições de saneamento, foi aplicado um
questionário individual em uma parcela representativa da comunidade que representasse um grau de
confiança de 95%. Os levantamentos em campo com a população residentes foram estimulados a
serem realizados com a participação de entidades sociais e líderes comunitários que atuam nas
localidades.
Dentre os resultados esperados do estudo destaca-se que por meio dele possa haver uma contribuição
com o planejamento público e gestão de serviços básicos de saneamento em áreas subnormais
urbanas. Visto que, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ouro Preto, elaborado em 2013 para
ser instrumento de orientação da política pública de saneamento ambiental do município, apresenta
várias ações, das quais podemos citar a implantação do Programa de Educação Ambiental e do
Monitoramento dos Indicadores de Acompanhamento das ações de cada pilar do saneamento, não
implantados efetivamente. Por necessitarem fundamentalmente de uma metodologia apropriada
para investigar e avaliar as condições locais de saneamento, para então realizar o processo educacional
e o monitoramento do desenvolvimento do plano.
2. OBJETIVOS
Teve-se com objetivo geral avaliar as condições do saneamento básico em áreas de interesse social do
município de Ouro Preto. Os objetivos específicos eram avaliar os indicadores de desempenho dos
serviços de saneamento básico das áreas de estudo; avaliar as condições físicas e operacionais dos
componentes da infraestrutura de saneamento instalada nas áreas de estudo e avaliar a percepção da
população que reside nas áreas de estudo quanto as condições do saneamento básico.
3. METODOLOGIA
Anteriormente ao levantamento de campo, que se constitui na primeira etapa do estudo, foi feito
contato a um morador do bairro Padre Faria para servir de intermédio nas conversas com os líderes
comunitários da localidade e para ajudar no reconhecimento da área. Através de conversas informais,
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em conjunto com tal morador, foi levantado dados sobre a história da localidade e sua inserção dentro
do município. Além disso, os pesquisadores foram apresentados a comunidade, juntamente com os
objetivos gerais e específicos da pesquisa. Finalizada esta etapa, se deu início ao levantamento de
dados sobre as condições de saneamento na localidade.
3.1. Áreas de estudo
O estudo se deu em duas localidades distintas dentro do bairro Padre Faria, localizado ao leste da
cidade de Ouro Preto, localizada a cerca de 110km da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Segundo
o IBGE a população estimada de Ouro Preto em 2019 era de 74.281 pessoas. O Padre Faria trata-se de
um dos primeiros bairros da cidade, tendo começado a ser povoado no século XVIII para a extração do
ouro, recebeu o nome em homenagem ao então dono das terras, Padre João Faria de Fialho.
Uma das áreas de estudo da pesquisa trata-se de uma ZEIS I, estabelecida e formalizada em
conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, ficando situada entre as ruas Maciel,
Santa Rita e Travessa Nossa Senhora Aparecida. O outro local de estudo trata-se de uma área,
considerada pelos pesquisadores, como uma ZEIS II ainda não formalizada legalmente perante o
município. Trata-se de uma ocupação recente que ocorreu no bairro, datada em levantamento
informal com os moradores da localidade como surgida nos últimos 10 anos. A ocupação é
popularmente denominada como Sítio do Pica-Pau Amarelo e trata-se de um terreno pertencente a
antiga Fábrica de Tecidos, que teve como um dos seus donos Victorino Dias no início do século XX. A
rua que dá acesso a Ocupação é denominada rua Desidério de Matos e é popularmente conhecida
como Caminho da Fábrica. Na figura 1 podemos ver o parcelamento do solo em conformidade com a
Lei Complementar Nº93/2011 na região do bairro e na figura 2 uma imagem de satélite identificando
as duas áreas de estudo por meio de uma imagem de satélite. Na figura 3 vemos a ZEIS formalizada a
partir de vista panorâmica e na figura 4 a vista na entrada da Ocupação.
Figura 1– Zoneamento Urbano de Ouro Preto

Fonte: Lei Complementar Nº 93/2011
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Figura 2 - Áreas de estudo em imagem de satélite

Fonte: Google Earth
Figura 3 - (A) Vista a partir da entrada da ocupação Sítio do Pica-Pau Amarelo; (B) Vista panorâmica
da ZEIS I (formalizada)

Fonte: Autor
A área reconhecida como sendo uma ZEIS I é um aglomerado subnormal urbano, caracterizando-se
pela forma irregular de ocupação dos terrenos para fins de habitação, proporcionado um padrão
urbanístico irregular e ficando localizado em áreas restritas à ocupação. A Ocupação foi considerada
como sendo uma área de interesse social não formalizada por se encaixar nas características de uma
Zona de Especial Interesse Social II (ZEIS II), descrita na Lei Complementar nº 93/2011, que estabelece
normas e condições para o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Ouro Preto. Onde
segundo definição correspondem a áreas com predominância glebas ou terrenos não edificados ou
subutilizados situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos.
Como a ocupação fica próxima do bairro Padre Faria, que se trata de um local já consolidado
urbanisticamente e com todos os elementos de infraestrutura que permitam a adequação da
Ocupação a essa definição, classifica-la como ZEIS se torna válido. Todavia, segundo a mesma lei, a
área está presente em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPAM), mas segundo o artigo 14, parágrafo
2 as ZEIS serão sobrepostas aos demais zoneamentos.
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3.2. Serviços de saneamento básico avaliados – indicadores de gestão
Mediante a delimitação das áreas a serem estudadas foi feito o levantamento de índices e indicadores
dos serviços de água e esgoto, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas. Para tal, utilizou-se como fonte o banco de dados do Sistema Nacional de
Informações de Saneamento 2017 (SNIS). O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAEOP) foi contatado e juntamente a eles foi realizado o levantamento de dados específicos do bairro
Padre Faria.
Segundo o Ministério Regional de Desenvolvimento, o SNIS se constitui no maior e mais importante
sistema de informações do setor de saneamento no Brasil, apoiando-se em um banco de dados que
contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômicofinanceiro, contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de manejo de
resíduos sólidos urbanos.
Apenas alguns índices e indicadores de saneamento foram selecionados para examinar os aspectos
operacionais e de qualidade dos serviços públicos prestados nas localidades estudadas. Estes foram
avaliados quanto as metas de atendimento do Plano Nacional de Saneamento Básico e da Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas
Gerais (ARSAE-MG), sendo assim, avaliados quantitativamente e qualitativamente. Além disso, foram
apurados índices e indicadores de cidades situadas no entorno do município de Ouro Preto, do estado
de Minas Gerais e da União, para posteriormente os dados referentes ao Padre Faria serem
comparados em diferentes esferas. Os resultados foram tabulados e tratados com técnicas e
ferramentas estatísticas convencionais.
3.3. Percepção coletiva das condições de saneamento
Para avaliação da percepção coletiva da comunidade em relação ao saneamento básico em seus
entornos, foram realizados encontros entre membros do bairro e das áreas de interesse junto aos
desenvolvedores da pesquisa. Durante tais encontros foi feito, pelos pesquisadores aos presentes,
uma introdução aos conceitos e propósitos do saneamento relacionados à saúde pública, aos recursos
naturais e a valorização social, apresentados conceitos e contextos dos elementos externos
(infraestrutura e serviços) e internos (instalações e práticas) do saneamento básico as edificações
prediais.
Foram realizadas dinâmicas em grupo para a identificação de aspectos negativos e positivos na
localidade e nas habitações, bem como a relação do indivíduo com os aspectos do saneamento. Para
tal investigação foi utilizado o método de análise SWOT, que é um acrônimo formado pelas palavras
Strenghts (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities (oportunidades) e Threats
(ameaças), que definem a análise como avaliação das Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças
(FOFA), que após trabalhadas apoiarão a decisão estratégica de intervenção.
A matriz SWOT (FOFA) trata-se de uma ferramenta de análise com criação atribuída a Albert Humphrey
entre 1960 e 1970, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford. Ela foi
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desenvolvida primeiramente com o papel de complemento estratégico de empresas, mas devido a sua
simplicidade, a SWOT pode ser empregada em qualquer tipo de análise de cenário, inclusive no ramo
ambiental.
Após a realização dos encontros as informações obtidas por meio da SWOT foram sintetizadas em um
quadro resumo e analisadas posteriormente, comparando-os com os dados levantados em campo,
bibliografia, pesquisa de percepção individual e indicadores apurados.
3.4. Percepção individual das condições de saneamento
Para avaliação da percepção individual da população das áreas de estudo, quanto ao saneamento, foi
formulado um questionário de percepção sanitária, baseado no relatório elaborado pela Pesquisa
Saneamento Básico em Áreas Irregulares - Percepção dos Moradores da comunidade de Fortaleza/CE
e na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2015.
O questionário buscou fazer uma caracterização socioeconômica da população, analisar o acesso aos
serviços de saneamento básico e a relação individual com o saneamento, além da satisfação dos
moradores em relação aos serviços básicos. Ele foi aplicado de forma direta aos indivíduos residentes
das áreas de estudo e buscou o anonimato, de modo a realizar um diagnóstico imparcial e não
discriminatório. Para aplicação do questionário foi utilizado um conceito probabilístico de amostra, de
forma a generalizar as informações extraídas e estendê-las a toda a população, por a mostra não
representar com precisão toda a população residente nas áreas, considerou-se um erro amostral. O
grau de confiança adotado e o erro estimado foram de 95% e 2%, respectivamente.
A determinação do tamanho da amostra ou população deu-se através da sobreposição da imagem de
satélite de Ouro Preto, obtida através do Google Earth, juntamente com o mapa de zoneamento
urbano do município e a delimitação da Ocupação Sitio do Pica Pau Amarelo. A população foi baseada
no número de domicílios, uma vez que a relação é de um questionário por residência. Portanto, a
densidade residencial demonstrou-se desnecessária e o tamanho da amostra é o número de
domicílios. Definido os parâmetros foi calculado o número de questionários a serem aplicados em cada
área.
3.5. Infraestrutura de saneamento básico existentes nas localidades
Para identificação em campo das infraestruturas e condições dos componentes do saneamento básico
nas localidades de interesse foi estruturado uma ficha de campo, tal ficha continha os principais
elementos de infraestrutura juntamente com as recomendações que se fazia para tais. Ela foi baseada
principalmente na legislação municipal, normas técnicas da ABNT de engenharia de saneamento e
orientações técnicas de órgãos da área. Os elementos foram divididos em subclasses, de acordo com
qual pilar do saneamento pertencia (abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos, esgotamento
sanitário ou drenagem pluvial urbana), para facilitar preenchimento e análises em campo.
O diagnóstico foi realizado com auxílio do professor orientador e do servidor técnico da Pró-reitora de
Extensão UFOP (PROEX) residente no bairro. Os registros foram feitos a partir de vídeos, fotografias,
mapas e preenchimento de ficha de campo, todas mediante visitação ao bairro Padre Faria. Posterior
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ao levantamento de campo buscou-se redigir sobre o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de saneamento nas localidades, procurando correlacionar ao que é
recomendado na legislação.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das diversas metodologias e atividades desenvolvidas e aplicadas ao estudo, buscou-se fazer
a avaliação das condições de saneamento básico em áreas de interesse social do Padre Faria,
englobando o ponto de vista do coletivo, do individual, dos órgãos gestores e a partir de uma avaliação
técnica dos pesquisadores. Os resultados obtidos mediante tais analises seguem a seguir.
4.1. Condições da ZEIS não formalizada – Ocupação Sítio do Pica-Pau Amarelo
Os elementos de infraestrutura e serviços de saneamento na localidade foram considerados
inexistentes. Segundo levantamento de dados do questionário individual, respondido pelos moradores
da área, 33% da população admitiu que a instalação predial da sua residência foi feita de maneira
irregular a rede geral de abastecimento de água. Segundo dados fornecidos pelo SEMAE-OP, o índice
de perdas de água por ligação (IN051) no Padre Faria é de 840.21 (l/dia/lig), enquanto segundo SNIS
2017, o valor desse mesmo indicador para o município de Ouro Preto é de 599.14 (l/dia/lig). Quando
comparado aos dados nacionais levantados pelo SNIS em 2017, este valor se torna ainda mais
discrepante, sendo que o índice de perdas de água por ligação em média nacional é de 340.94
(l/dia/lig). Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, a meta para o IN049 em 2018 para a
região sudeste era de 34%, ficando assim, o valor de 51% encontrado no bairro muito acima do
resultado objetivado e sendo classificado como insatisfatório. Na tabela 1 podem ser visualizados os
indicadores IN049 e IN051 do bairro Padre Faria em comparação com os mesmos indicadores de outras
regiões.
Tabela 1 - Indicadores Operacionais de Água
Fonte: SNIS 2017/SEMAE-OP

Unidade
Brasil
Minas Gerais
Ouro Preto
Padre Faria
Mariana
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Ouro Branco
Itabirito

Operador

Índice de perdas na
distribuição

SEMAE
SEMAE
SAAE
COPASA
COPASA
COPASA
SAAE

%
38,29
35,60
51,00
51,00
40,00
27,70
43,00
36,55
10,41
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Em levantamento de campo pode-se perceber que este valor elevado de perdas se deve
principalmente ao fato de as tubulações de abastecimento apresentarem-se expostas a ações
intempéricas, estando sujeitas a maiores danos. Além é claro, do elevado número de ligações
clandestinas. Algumas destas irregularidades podem ser observadas nas figuras 5. Na figura 6 podem
ser visualizadas uma das vias da ocupação sem nenhum tipo de pavimentação e elemento de
drenagem.
Figura 4 - (A) Tubulação exposta na Ocupação Sítio do Pica-Pau Amarelo (B) Via sem pavimentação
na Ocupação Sítio do Pica-Amarelo

Fonte: Autor
Na localidade não existia nenhum sistema para captação e destinação das águas pluviais, além de não
apesentar as vias pavimentadas. Mediante a estes fatores, torna-se um ponto positivo o fato de a área
apresentar uma extensa área permeável, sendo este, inclusive, um ponto citado como uma força pelos
moradores em percepção coletiva, e tornando-se uma oportunidade para implementação. Alguns dos
pontos levantados na atividade de percepção coletiva mediante a aplicação da matriz SWOT pode ser
conferida no quadro a seguir. Todas as informações foram mantidas conforme dito pelos moradores
presentes, assegurando a fidelidade aos dados levantados, os quais são apresentados no Tabela 2.
Ao analisar o produto gerado da SWOT, pode-se perceber que uma das principais ameaças alegadas
pelos moradores da Ocupação é o fato dela ainda não ser reconhecida pelos órgãos gestores e não ser
regularizada quanto a condição fundiária. Deste modo, todo e qualquer processo de intervenção
pública no local necessitaria primeira da regularização do local. Por meio destas questões levantadas,
esta área de estudo poderia ser tratada como uma ZEIS do tipo II, como dito anteriormente.
Tabela 2 - Síntese de dados levantados em atividade de percepção coletiva

SAA

FORÇA

OPORTUNIDADE

FRAQUEZA

AMEAÇA

Presença da rede geral
de abastecimento e
distribuição de água
disponível para todos
os moradores

Implementação da
rede geral de
abastecimento;
melhoria no
tratamento da água e
campanha de uso
consciente

Água de qualidade
duvidosa; o
abastecimento de
água sofre
interrupções e há a
presença de
instalações irregulares

Falta de
reconhecimento da área
pelos órgãos gestores
de saneamento; falta de
reconhecimento
fundiário; falta de
engajamento dos
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SES

Iniciativas para a
retirada do esgoto a
céu aberto presente
em um terreno baldio
da Ocupação;
presença de fossas
rudimentares nas
residências da entrada
da Ocupação

RSD

Aproveitamento de
resíduos orgânicos;
iniciativa de limpeza
das vias públicas e
lotes vagos por parte
dos moradores da
área; não há depósitos
inadequados de lixo
em terrenos baldios

DRE

Não há residências em
risco de inundação;
presença de muitas
áreas permeáveis

Instalação da rede
pública de esgoto;
geração de menor
quantidade de esgoto
doméstico,
implementação de
parcerias para
reaproveitamento do
óleo de cozinha; não
descartar resíduos
sólidos e óleos nas
redes de esgoto
Implementação da
coleta de lixo e serviço
de limpeza pública;
campanha de
implementação da
coleta seletiva;
instalação de lixeiras
públicas e pontos de
entrega voluntária
Instalação do sistema
de drenagem;
reaproveitamento da
água da chuva; manter
áreas permeáveis

na rede geral de
abastecimento

moradores em
campanhas

Inexistência de
sistema de
esgotamento
sanitário; escoamento
inadequado de águas
servidas; falta de
levantamento técnico
e manutenção das
fossas

Falta de
reconhecimento da área
pelos órgãos gestores
de saneamento; falta de
vontade pública

Não possui limpeza
pública das vias; não
há coleta de lixo pelos
órgãos públicos; a
lixeira pública
localizada na entrada
da ocupação não
comporta a demanda

Falta de
reconhecimento da área
pelos órgãos gestores
de saneamento; falta de
engajamento dos
moradores em
campanhas

Não há sistema de
drenagem pluvial

Falta de
reconhecimento da área
pelos órgãos gestores
de saneamento; falta de
engajamento dos
moradores

Fonte: Autor
A Ocupação Sítio do Pica-Pau Amarelo não apresentou nenhum tipo de serviço de limpeza urbana ou
coleta de resíduos, porém não foi observado depósitos inadequados de lixo, resíduos ou detritos em
terrenos. Por meio de levantamento de dados através do questionário de percepção sanitária, 80%
dos moradores relataram que o escoadouro do seu lixo doméstico se dava de forma indireta, assim,
eles levavam-no até uma lixeira pública que ficava na entrada da ocupação.
Por meio de planilha eletrônica desenvolvida constatou-se, considerando as informações fornecidas
pelo SEMAE-OP, um índice de coleta de esgoto (IN015) de 98.56% no bairro Padre Faria. Porém, através
de questionário individual e atividade de percepção coletiva desenvolvida com a população da área
em questão, averiguou-se que este número é ilusório, uma vez que somente 8% da população relatou
que escoava seu esgoto doméstico através da rede coletora de esgoto, sendo que 31% despejavam a
água servida diretamente no rio do Carmo, que passa próximo ao local, e 15% lançavam as águas
servidas em um terreno dentro da Ocupação. Dessa forma, pode-se averiguar, que dentro da área de
interesse, praticamente não existe um sistema de esgotamento sanitário. A figura a seguir traz maiores
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informações sobre como se dá o escoamento de esgoto das residências, tais dados foram obtidos a
partir de resposta ao questionário de percepção sanitária.
Figura 5– Forma de escoamento do esgoto doméstico das residências

Forma de Escoadouro do Esgoto Doméstico
Rede coletoria de esgoto ou pluvial
8%

Fossa séptica ligada à rede coletora
de esgoto ou pluvial
Fossa séptica não ligada à rede
coletora de esgoto ou pluvial
Fossa rudimentar

23%
31%
23%

Terreno

15%

Direto para o rio, lago ou mar

Fonte: Autor
Em decorrência da falta de esgotamento sanitário adequado, os moradores relataram por meio de
aplicação de questionário individual, alguns problemas relacionados, sendo que 80% relatou ter a
presença de mosquitos, baratas e ratos em suas residências e no entorno. Além disso, cerca de 40%
da população disse ter a poluição de córregos e rios e odores desagradáveis nas regiões adjacentes.
Através do questionário de percepção sanitária, aplicada aos moradores, foi possível realizar a
caracterização socioeconômica da população residente na área. Sendo que 47% dos entrevistados
eram do sexo feminino e 53% eram do sexo masculino, com idade média de 36 anos. Ao serem
questionados sobre a ocupação atual, 46% responderam que estavam desempregados no momento
de aplicação do questionário e 27% responderam que estavam empregados e outros 27% se
consideravam autônomos. Em relação ao nível de escolaridade, 40% da população possuía apenas o
ensino fundamental incompleto, 14% o ensino fundamental completo e 33% o ensino médio completo
ou incompleto.
Foi destacado também algumas práticas sustentáveis desenvolvidas pela comunidade, as mais
comumente praticadas são a compostagem, manter as torneiras sempre bem fechadas, reutilizar as
águas da máquina de lavar roupa, utilizar lâmpadas fluorescentes, o uso de caixas acopladas nos vasos
sanitários e manter áreas verdes no terreno.
Mediante pesquisa de percepção coletiva e individual, levantamento de campo e análise de
indicadores, pode-se levantar dados primários e secundários sobre as condições do saneamento na
localidade de estudo. Podendo assim, verificar dados levantados na bibliografia e comprovar algumas
inconsistências, como no caso do índice de coleta de esgoto (IN015).
4.2. ZEIS formalizada – ZEIS I
A partir das diversas visitas feitas a área de estudo pode-se observar que está região do bairro cresceu
de maneira desordenada, ocasionando implantação de moradias de forma desarranjada no território
e o surgimento de vielas, dificultando mobilidade e acessibilidade ao local. Em decorrência do
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desarranjo urbano, muitas das residências apresentaram seus ramais prediais das redes de
abastecimento de água expostos ou sem recobrimento adequado, o mesmo se aplica a rede de
esgotamento sanitário, tais fatos podem levar a uma maior ocorrência de danos e perdas nas
tubulações. As figuras 7 e 8 retratam estas irregularidades levantadas mediante avaliação de campo
pelos pesquisadores.
Figura 6 – (A) Tubulação de esgoto exposta (B) Tubulação de água exposta

Fonte: Autor
A rede de drenagem urbana é quase inexistente na área, tal fato pode ser explicado pelo
desordenamento urbano que acaba acarretando numa maior dificuldade de implementação da
infraestrutura de drenagem pluvial. Por se tratar de um terreno de alta declividade, ao escoar
superficialmente sem dispositivos de coleta ou quebra de energia, às águas pluviais podem ir se
acumulando e ganhando mais velocidade, ocasionando correntezas.
Segundo informações oferecidas pelo SEMAE-OP, a partir de planilha de dados, o índice de
atendimento total de água (IN055) no Padre Faria era de 100.00%. Enquanto, segundo SNIS 2017, o
valor para este mesmo indicador era de 94.14% para o município de Ouro, ficando o índice do bairro
superior ao do município. O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) estabelece como meta
que 98% dos domicílios urbanos e rurais da região sudeste sejam abastecidos por rede de distribuição
ou por poço ou nascente com canalização interna até 2018, sendo assim, o objetivo pode ser
considerado com alcançado pela área de estudo do bairro e ainda não atendida pelo município. O valor
do indicador IN055 no bairro é considerado como satisfatório, conforme documento publicado pela
ARSAE-MG em 2018, no Projeto Sunshine (Prosun), que estabelece como satisfatórios valores acima
de 97%. O resultado encontrado no bairro, também fica acima em relação aos outros valores
encontrados para cidades próximas a Ouro Preto, como Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro
Branco, que apresentaram índices de 78.36%, 85.79% e 86.33%, respectivamente para o indicador
IN055. Na tabela 2 podem ser visualizados os indicadores IN055 do bairro Padre Faria em comparação
com os mesmos indicadores de outras regiões.
Ainda segundo planilha eletrônica com dados fornecidos pelo SEMAE-OP e SNIS 2017, encontrou-se
um valor de 16.48% no índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos
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com água (IN024) para a área de estudo, enquanto para o município de Ouro Preto, encontrou-se um
valor de 66.61% para o mesmo indicador. Comparando-se os dois valores levantados, pode-se
perceber que o índice do indicador IN024 da área de interesse é muito inferior ao do município. Ao se
comparar com os valores encontrados para as cidades circunjacentes a Ouro Preto, este valor
encontrado para o local de estudo se torna ainda mais destoante, para o município de Mariana foi
levantado um valor de 80.00% para o IN024, enquanto para Itabirito foi encontrado um índice de
86.72% para o mesmo indicador. Segundo nota técnica do Prosun, considera-se como satisfatórios
valores iguais ou acima de 92% e insatisfatórios valores menores que 45%, portanto os índices de IN024
são considerados como insatisfatórios para a área de estudo e moderado para o município de Ouro
Preto. Na tabela 2 podem ser visualizados os indicadores IN055 e IN024 do bairro Padre Faria em
comparação com os mesmos indicadores de outras regiões.
Tabela 3 - Indicadores de Água e Esgoto

Unidade

Brasil
Minas Gerais
Ouro Preto
Padre Faria
Mariana
Congonhas
Conselheiro Lafaiete
Ouro Branco
Itabirito

Operador

Índice de atendimento
total de água

SEMAE
SEMAE
SAAE
COPASA
COPASA
COPASA
SAAE

%
83,47
81,76
94,14
100,00
100,00
78,36
85,79
86,33
100,00

Índice de atendimento
urbano de esgoto
referido aos
municípios atendidos
com água
%
60,16
78,93
66,61
16,48
80,00
66,22
78,66
91,03
86,72

Fonte: SNIS 2017/SEMAE-OP
As residências cujo final do lote ficavam virados para o “Vale do Uchôa” (nome popular atribuído a
Zona de Proteção Ambiental presente no bairro) lançavam seu efluentes domésticos diretamente na
área, além disso, havia um córrego próximo ao local que também recebia águas residuárias. Mediante
questionário de percepção sanitária, pode-se comprovar esta observação, 22% da população admitiu
fazer o escoadouro do esgoto doméstico diretamente para o córrego. Tal ação contraria o Código de
Postura do município de Ouro Preto, onde determina que seja obrigatório a todo prédio habitável
situado em logradouro à ligação à rede pública coletora de esgoto e se caso não tenha rede de esgoto
as águas residuárias devem ser canalizadas pelo proprietário ou ocupante do imóvel para fossa da
própria residência. Ademais, há um agravante, por se tratar de uma Zona de Proteção Ambiental é
expressamente proibido o lançamento de efluentes que interfiram nas características do local. Na
figura 5 podemos ver o Vale do Uchôa e na figura 6 uma residência com suas tubulações direcionadas
para o vale.
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Figura 7 - (A) Vale do Uchôa (B) Residência com tubulações de águas residuárias direcionadas ao
vale do Uchôa.

Fonte: Autor
A rede de drenagem urbana é quase inexistente na área, tal fato pode ser explicado pelo
desordenamento urbano que acaba acarretando numa maior dificuldade de implementação da
infraestrutura de drenagem pluvial. Por se tratar de um terreno de alta declividade ao escoar
superficialmente sem dispositivos de coleta ou quebra de energia, às águas pluviais podem ir se
acumulando e ganhando mais velocidade, ocasionando correntezas nas ruas. Não foi possível realizar
o levantamento de indicadores relacionados a drenagem pluvial e manejo de resíduos sólidos, devido
ao fato das secretarias municipais de Ouro Preto, que são responsáveis por estes serviços, não terem
as informações separadas por regiões.
Mediante aplicação de questionário de percepção sanitária aos moradores da área de estudo pode-se
fazer uma caracterização socioeconômica da população, sendo que 61% dos residentes são do sexo
feminino e 39% do sexo masculino. O nível de escolaridade encontrado foi de 50% apresentava ensino
médio completo e 37% ensino fundamental completo ou incompleto. Em relação a ocupação da
população, 50% estava empregado, 28% desempregado e 22% da população se considerava
autônoma.
Em relação a qualidade dos serviços públicos oferecidos, 35% da população respondeu como regular
o serviço de abastecimento de água e cerca de 25% classificaram como ruim ou péssimo este serviço.
Mediante entrevistas informais, eles relataram que o abastecimento apresentava inconstância,
ficando assim até dois dias sem ocorrer. Além disso, 44% deles relataram, mediante questionário
individual, que a qualidade da água que chega até a residência não é boa. Outro fator levantado
mediante a aplicação do questionário, foi a forma de escoamento do lixo doméstico, 44% admitiram
que a coleta do lixo se dava de forma indireta, ou seja, o lixo é depositado em uma caçamba, fora do
domicílio, para depois ser coletado. Mediante a isto, muitos relataram, por meio de entrevista
informal, que as caçambas de lixo de uso comum ficavam muito distantes e postularam que algumas
mais próxima de suas residências fossem instaladas.
Dentre as práticas sustentáveis mais comumente relatadas pela população da área de interesse
obteve-se: manter áreas verdes no terreno, usar lâmpadas fluorescentes, reutilizar óleo de cozinha,
reutilizar águas da máquina de lavar roupa, usar caixas acopladas no vaso sanitário, praticar a coleta

207

1º Simpósio Brasileiro Cidades + Resilientes
28 a 30 de outubro de 2020
Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo
978-65-86753-09-7

seletiva e manter as torneiras sempre bem fechadas. No gráfico 2 pode ser visto as práticas,
consideradas sustentáveis, mais comumente praticadas pela comunidade da área de interesse.
Figura 8 – Prática consideradas sustentáveis praticadas pela população

Ações Sustentáveis Praticadas
Usa caixa aclopada no vazo sanitário
Utiliza lãmpadas fluorescentes
Reciclagem
Reutiliza as águas da máquina de lavar roupa
Mantém as tornieras sempre bem fechadas
Capatação de água da chuva
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sim

Não

Fonte: Autor
5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Por meio de estudos já realizados, esperava-se que o desempenho de indicadores sociais e de
salubridade ambiental em zonas de interesse social fossem inferiores em relação a outras regiões do
município, tal hipótese pode ser comprovada mediante o estudo realizado. A partir das metodologias
apresentadas e aplicadas pode ser aferido que os indicadores operacionais de esgotamento sanitário
e água nas áreas de interesse social eram inferiores em relação ao município de Ouro Preto, das
cidades do entorno e em relação à média nacional. Tal conclusão se deu mediante comparação dos
indicadores levantados, percepção coletiva e individual da comunidade e análise da infraestrutura e
condições operacionais dos serviços de saneamento. Em relação aos indicadores de drenagem urbana
e manejo de resíduos sólidos, não pode ser levantado índices de desempenhos das áreas de estudo,
por causa da falta de informações divididas por regiões do município. Através disto, não se pode fazer
a comparação de desempenho de tais áreas e com outras circunjacentes.
A zona de interesse social que se encontra formalizada na legislação municipal, na qual se encontra
localizada no interior do bairro, ZEIS I, trata-se de uma área já consolidada urbanisticamente que
cresceu de forma desordenada, por isso a implementação de questões estruturais relacionadas ao
saneamento demandaria um maior custo de investimento e um estudo mais complexo da área. Desta
forma necessitaria de um estudo maios estratégico e determinação de metas, além de se abrir um
diálogo aberto com a população que ali se situa, visto que eles são os impactados diretamente. Todavia
a ZEIS II, ainda não formalizada, trata-se de uma ocupação recente e qualquer intervenção que ali se
planejasse necessitaria primeiramente da regularização fundiária e reconhecimento municipal da área.
Mediante esta primeira etapa finalizada toda a infraestrutura relacionada ao saneamento seria
desenvolvida a partir do básico, se dando de forma gradativa a evolução do local. Por este fator, os
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resultados possuem maiores chances de serem alcançados com sucesso, desde que haja
comprometimento público e estudos apropriados da área.
Como produto final deste estudo apresenta-se a análise de dados primários e secundários de
indicadores de desempenho obtidos, de percepção coletiva e individual da comunidade residente nas
áreas de estudo e o diagnóstico e avaliação das condições dos serviços e instalações operacionais de
saneamento por parte dos pesquisadores. Espera-se que este material possa servir como base para
possíveis intervenções por parte dos órgãos gestores nas localidades, visto que o Plano Municipal de
Saneamento de Ouro Preto não traz diagnósticos divididos por regiões e sendo que cada localidade
possui sua especificidade. Além disso a metodologia empregada no decorrer no trabalho poderá servir
como referência para possíveis estudos a serem desenvolvidos em outras áreas do município, por ser
de fácil empregabilidade e gerar resultados que abrangem toda a esfera de envolvidos nas questões
de saneamento, sendo eles os prestadores dos serviços e os usuários, além de trazer uma visão técnica.
Recomenda-se que este tipo de estudo se expanda para as demais localidades da cidade que estão em
vulnerabilidade social, que apresentam insalubridade ambiental, sejam carentes de serviços públicos
e assistenciais, sendo consideradas como aglomerados subnormais. Contribuindo assim, de maneira
efetiva para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos a todo o município de Ouro Preto, servindo de
comparação de dados para as cidades circunjacentes. Além disso, para gerar o máximo de dados
possíveis, deve haver uma maior mobilização popular para o desenvolvimento da percepção coletiva.
Visto que, em ambos os encontros realizados durante o estudo houve pouco engajamento da
comunidade das áreas de interesse. Recomenda-se também para trabalhos futuros o estudo de
indicadores que possam ser levantados mediante trabalho de campo, dado a dificuldade das
Secretarias do município em terem indicadores de drenagem e manejo de resíduos sólidos separados
por região.
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