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RELAÇÃO ENTRE O SANEAMENTO E A SAÚDE NA MESORREGIÃO  
DO VALE DO MUCURI

Warlleis Souza Santos1

RESUMO

O presente artigo busca afirmar a relação existente entre saneamento básico e saúde na mesorregião Vale 

do Mucuri. Este estudo realiza uma análise descritiva e afere a relação entre os indicadores apresentados 

através da correlação linear de Pearson. Os indicadores trabalhados são os percentuais de cobertura das 

redes de água tratada e esgotamento sanitário e a saúde aferida peloproxy da mortalidade infantil.

Palavras Chaves: Saneamento, Água Tratada, Saúde, Mortalidade Infantil e Coeficiente linear de 

Pearson.

Introdução

Ao longo da história, o homem já percebia a importância do saneamento básico para a conservação 

da água. Com o surgimento das primeiras cidades, o homem aprende com a própria experiência, que a 

água contaminada e o lixo podiam transmitir doenças, então passou a adotar medidas para minimizar 

essas lacunas. Segundo Cavinatto (1992), desde os tempos remotos o homem aprendeu intuitivamente 

que a água poluída por dejetos e resíduos podia transmitir doenças.

O saneamento básico constitui um dos mais importantes meios de prevenção de doenças, 

dentre todas as atividades de saúde pública. Inclui várias definições, sendo que deve sempre levar em 

consideração àquela fixada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), segundo a qual saneamento é 

o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério 

sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Seu objetivo maior é a promoção da saúde do homem, 

pois muitas doenças podem proliferar devido à carência de medidas de saneamento.

A elevação de doenças acarretadas pelo saneamento inadequado ou inexistente se agrava quando 

margens de rios, lagos ou nascentes são utilizadas como dejeto de esgoto doméstico ou como vazadouros 

clandestinos de lixo. A contaminação das águas se soma a fumaça dos gases do lixo, que polui o ar e a 

roedores que funcionam como vetores de doenças. Com o acumulo dos resíduos e a falta de drenagem, 

em casos de enchentes, os mesmos são levados para o interior das moradias causando danos a saúde dos 
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moradores.

Em janeiro de 2007, o Setor de Saneamento do Brasil conheceu seu marco de referência, definido 

pela Lei 11.445, que contém as “Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico” (BRASIL, 2007). Como 

determinado pela Constituição Federal de 1988 as prefeituras e a coletividade têm o dever de oferecer 

o acesso de toda a população à adequadas soluções sanitárias, propiciando condições de saúde pública 

e de qualidade do ambiente. São vários os autores que abordam a questão da cobertura dos serviços de 

saneamento no Brasil, em geral, apontam um quadro de carência na prestação destes serviços. Costa 

(2007), por exemplo, destaca que, apesar da cobertura dos serviços ter aumentado recentemente, ainda 

exista uma considerável parcela da população urbana inclusa no nível de exclusão sanitária.

A ausência de saneamento básico no Brasil apresenta, na maior parte dos casos situação de descaso 

do poder público com respeito aos serviços urbanos básicos que devem ser oferecidos a população. O 

fornecimento insuficiente ou inadequado desse serviço pode ter consequências diretas sobre o bem estar 

e a saúde da população. Segundo HELLER (1997), a falta de instrumentos de planejamento ligados à 

saúde pública é uma importante lacuna em programas governamentais no campo do saneamento no 

Brasil.

Na realidade o saneamento com qualidade, está fora do alcance de uma boa parcela significativa 

da população brasileira, que não é atendida pelos serviços. Essa carência se faz sentir, majoritariamente, 

nas áreas urbanas de precária infraestrutura, como no Vale do Mucuri mesorregião do estado de Minas 

Gerais, onde a disponibilidade de recursos financeiros e humanos é limitada. Essa mesorregião é formada 

pela união de 23 municípios agrupados em duas microrregiões: Nanuque e Teófilo Otoni. O Vale possui 

esse nome pelo fato de ser percorrido pelo Rio Mucuri. O Vale do Mucuri encontra-se exatamente na 

divisa entre três estados: Minas Gerais, do qual faz parte, Espírito Santo e Bahia. Entre suas principais 

cidades encontram-se Teófilo Otoni, conhecida por sua economia voltada às pedras preciosas, e Nanuque, 

que tem a pecuária e agricultura como pontos fortes.

Minas Gerais é um estado brasileiro que contém grande diversidade entre suas mesorregiões, 

possuindo realidades muito distintas no que se diz respeito aos aspectos sociais, demográfico, políticos 

e econômico. As mesorregiões como Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e periferias 

das metrópoles são pontos característicos de pobreza, escolaridade de baixa qualidade e saúde pública 

precária. A população do estado de Minas Gerais que apresenta a parcela mais pobre e menos escolarizada 

são características do perfil dos mineiros excluídos do acesso ao serviço de saneamento, como exemplo 

os habitantes das precárias periferias das metrópoles e das cidades pequenas das mesorregiões 

Jequitinhonha, Norte, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce.

O presente trabalho objetiva identificar a relação entre saneamento e saúde na mesorregião do 
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Vale do Mucuri em Minas Gerais. Neste sentido, questiona-se a existência de uma correlação entre 

condições de saneamento e saúde na mesorregião Vale do Mucuri.

Saneamento Básico no Brasil

No Brasil o saneamento básico está estabelecido pela lei n° 11.445/07, compreendendo o conjunto 

de serviços estruturais de abastecimento de água esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

limpeza e drenagem de lixo e águas pluviais urbanos.

Desde a década de 1950 até o final do século passado, o investimento em saneamento básico no Brasil 

ocorreu pontualmente em alguns períodos específicos, com destaque nas décadas de 1970 e 1980. Em 

decorrência disso, o país ainda está marcado por grande desigualdade e défit ao acesso. As principais 

características do saneamento no Brasil foram estabelecidas, por meio da implementação do Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA). A principal motivação foi à necessidade de atendimento da 

demanda urbana por abastecimento de água, em função do crescimento populacional acelerado nas 

cidades.

O Brasil é um país rico em recursos naturais, pois possui em seu território uma das maiores 

florestas do mundo, é um dos países como maior concentração de rios com água doce para o consumo 

humano e com uma das maiores e vastas áreas de terras agricultáveis no globo (SCHONS, 2006). 

Por outro lado, o país possui uma grande deficiência relacionada à conservação do meio ambiente. O 

crescimento urbano, principalmente nas regiões metropolitanas, vem gerando graves problemas, com 

consequências sociais, a saber, a falta de saneamento básico e destino inadequado para o lixo, com 

péssimas condições de habitação para as populações mais pobres.

Dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) afirmam que 98% da população 

brasileira possui acesso à água potável, mas cerca de 17% do total de domicílios não possui o fornecimento 

hídrico encanado, tendo acesso a esse recurso por meio de cisternas, rios e açudes. Já a população com 

a rede sanitária ou fossa séptica é menor, cerca de 79% em 2010, o que revela o grande número de 

domicílios situados em localidades com esgoto a céu aberto.

As desigualdades regionais nesses quesitos são marcantes. Enquanto as cidades mais desenvolvidas 

do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentam índices de tratamento de esgoto de 93%, outras 

capitais, como Belém (7,7%) e Macapá (5,5%), não gozam do mesmo privilégio.
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No território brasileiro o peso das taxas e impostos cobrados pelo Estado para a manutenção 

dos serviços de saneamento são valores que pesam mais no bolso da população mais pobre do que na 

população mais rica. Para a Organização das Nações Unidas, o ideal seria que essas cobranças não 

ultrapassassem 5% do orçamento familiar, o que não ocorre na maioria dos casos atualmente.

Mortalidade Infantil e Saneamento Básico

A importância da água tratada e do esgoto adequado é vastamente reconhecida no âmbito da 

saúde pública. Esse serviço é essencial para minimização da mortalidade infantil. Infelizmente, parte da 

população brasileira reside em localidades com condições de saneamento ainda em condições precárias. 

Com falta de saneamento adequado e acesso mínimo a higiene, acarreta a exposição a diversos tipos de 

enfermidades.

A mortalidade infantil é um indicador de saúde relacionado às condições citadas anteriormente, 

apresenta-se crescente em muitos municípios no Brasil, principalmente, em virtude da elevada ocorrência 

de doenças infectocontagiosas e parasitárias. A taxa de mortalidade infantil é definida como o número 

de óbitos de menores de um ano de idade (por mil nascidos vivos), em determinada área geográfica e 

período, e interpreta- se como a estimativa do risco de um nascido vivo morrer durante o seu primeiro 

ano de vida.  

°°2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Anos

Gráfico 01- Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos - Brasil 2000 a 2015. Fonte: IBGE, 

Projeção da População do Brasil - 2013.
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Uma doença bem conhecida e que provoca a morte de crianças é diarreia infantil. As doenças 

diarreicas agudas infecciosas e transmissíveis são provocadas por diferentes agentes, sendo os principais 

as bactérias, os vírus e os protozoários. Os efeitos fisiológicos mais importantes são desidratação e 

desnutrição que dificultam o ganho de peso e altura nas crianças, e podem ocasionar retardo no intelecto 

infantil.

Caracterização da Mesorregião Vale do Mucuri

O território do Vale do Mucuri, situado no nordeste de Minas Gerais, é formado por 23 municípios. 

A população total do território é de 438.247 habitantes, dos quais 149.091 vivem na área rural, o que 

corresponde a 34,02% do total. Possui 16.993 agricultores familiares, 203 famílias assentadas, 7 

comunidades quilombolas e 3 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,68.

Figura 01 - Território do Vale do Mucuri do Estado de Minas Gerais.

Fonte: GEPAF, 2010.

Possui uma área de, aproximadamente, 23,2 mil km2 e faz limite com o Vale do Rio Doce ao 

sul, com os estados do Espírito Santo e da Bahia a leste, e com o Vale do Jequitinhonha a oeste. Integra 

as bacias hidrográficas dos rios Doce, São Mateus, Itanhém, Jequitinhonha, Peruípe, Itaúnas e Mucuri, 

sendo essa última a bacia de maior importância, pois abrange aproximadamente 60% dos municípios.
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Metodologia

Análise Descritiva

O trabalho consiste em uma revisão literária sobre o arcabouço que envolve saneamento 
básico e saúde, além de consultas em sítios acadêmicos no ambiente virtual e acervos 
bibliográficos. Paralelamente, busca-se identificar o grau de correlação entre saneamento e 
saúde identificados pelo percentual de atendimento à rede tratada e esgotamento sanitário e 
pelo proxy de mortalidade infantil na Mesorregião Vale do Mucuri, a partir do coeficiente 
linear de Pearson.
Se 0,00 < |r| < 0,30, existe fraca correlação linear;
Se 0,30 < |r| < 0,60 existe moderada correlação linear;
Se 0,60 < |r| < 0,90 existe forte correlação linear;
Se 0,90 < |r| < 1,00 existe correlação linear muito forte.

Resultados

Na planilha a seguir apresenta-se a relação de municípios existentes na mesorregião Vale do 
Mucuri e os dados coletados dos indicadores, considerando: • Saneamento - % de pessoas em 
domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados (2010).

• Saúde - Mortalidade infantil a cada 1000 nascidos vivos (2010). 

Lugar

% de pessoas em domicílios 
com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário inadequados 
(2010)

Mortalidade infantil (2010)

Brasil 6,12 16,7
Águas Formosas (MG) 2,31 17,5
Ataléia (MG) 1,87 17,3
Bertópolis (MG) 4,81 18,7
Carlos Chagas (MG) 1,57 16
Catuji (MG) 8,69 21,8
Cristália (MG) 3,91 19,1
Franciscópolis (MG) 18,26 18,4
Frei Gaspar (MG) 6,75 18,7
Fronteira dos Vales (MG) 6,45 17,3
Itaipé (MG) 11,16 23,2
Ladainha (MG) 16,3 23,8
Machacalis (MG) 1,25 20,4
Malacacheta (MG) 7,15 22,2
Nanuque (MG) 1,23 13,8
Novo Oriente de Minas (MG) 8,55 23,8
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Ouro Verde de Minas (MG) 4,93 19,7
Pavão (MG) 3,31 17,3
Poté (MG) 10,81 17,7
Santa Helena de Minas (MG) 12,34 27,8
Serra dos Aimorés (MG) 4,6 20,3
Setubinha (MG) 29,88 25,1
Teófilo Otoni (MG) 2,61 16,2
Umburatiba (MG) 2,63 17,1
 
Planilha 01 - Relação dos Municípios da Mesorregião Central Mineira e os indicadores de saúde e 
saneamento.

Realizado o cálculo de Pearson verificou-se o valor apresentado foi de 0,63428. Sendo que o 

resultado afirma que a relação linear entre os indicadores existe forte correlação. Verifica-se que os 

municípios que possuem o maior índice de mortalidade infantil estão entre aqueles que possuem menores 

percentuais de cobertura da rede de saneamento.

Conclusão

A partir dos estudos realizados, verificou-se que a literatura e o presente artigo afirmam que 
saneamento e saúde têm uma correlação fundamental para minimização da mortalidade infantil.

Todavia ao verificar a relação entre os dois indicadores nos municípios da Mesorregião Vale do 
Mucuri com dados do censo 2010, encontrou uma forte relação linear, ou seja, quanto maior o percentual 
de domicílios com saneamento inadequado maior será o nível de mortalidade infantil.

Por fim, relação entre saneamento básico, qualidade de água e saúde coletiva, remete a uma 
reflexão sobre a forma como este tema é tratado na Mesorregião Vale do Mucuri e a aparente imobilidade 
da sociedade em reivindicar um direito que, inclusive, é garantido na Constituição, que é o de prover a 
todos os cidadãos direito ao acesso à saúde em todos os seus aspectos.
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