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RESUMO 

 

O termo saneamento, de acordo com a conceituação clássica inscrita no Manual de 
Saneamento de 1972 (SESP, 1981), refere-se “ao conjunto de medidas que visam à 
modificação das condições do meio ambiente, com a finalidade de promover a saúde e 
prevenir doenças”. Assim, entender o crescimento e as condições de vida em que a 
população se encontra torna-se relevante para nortear futuras aplicações de políticas 
públicas. E neste contexto, o desenvolvimento de estratégias governamentais, como os 
pólos de inovações, entre outras, são iniciativas pertinentes para o conhecimento da 
realidade socioambiental de determinada região. Deste modo, este artigo tem como 
objetivo avaliar a evolução do saneamento básico em relação à população residente na área 
do Semiárido Mineiro (SEDVAN), no período de 2000 a 2010, contemplando um total de 
188 municípios espacializados nas regiões do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale 
do Mucuri e região Central de Minas Gerais. As diretrizes metodológicas envolvem a 
utilização da base de dados dos censos demográficos, disponibilizada pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e como base técnica utilizou-se o Sistema de 
Informação Geográfica – SIG. Em geral, as análises dos dados possibilitaram inferir que 
houve um crescimento da população e das taxas de saneamento básico nas regiões. 
Entretanto, os resultados encontrados ficaram aquém do esperado. Dos 188 municípios 
analisados, constatou-se que 61, ou seja, 32,45% apresentaram crescimento populacional 
negativo e 52,66% dos municípios (99) tiveram uma taxa de crescimento no intervalo de 0 
a 1%. Quanto ao saneamento básico, 12 municípios apresentaram uma taxa negativa de 
crescimento, o que corresponde a 6,38%, enquanto 134 municípios, que correspondem a 
71,28% do total, apresentaram crescimento entre 0 a 25%. Com isso, verifica-se nessa 
pesquisa, que as melhorias dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana, coleta de lixo e drenagem urbana, são objetivos a serem alcançados pelos 
municípios, para assim buscar uma melhor qualidade de vida para as populações das 
regiões do Semiárido Mineiro. 
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ABSTRAT 

 

The term sanitation, according to the classical concept of Sanitation Manual entered in 
1972 (SESP, 1981), refers to "the set of measures aimed at changing conditions of the 
environment, in order to promote health and prevent illness." Thus, understanding the 
growth and living conditions in which the population becomes relevant is to guide future 
applications of public policies. And in this context, the development of government 
strategies, such as clusters of innovations, among others, are initiatives relevant to the 
knowledge of socio-environmental reality in a region. Thus, this article aims to evaluate 
the progress of sanitation in relation to the resident population in the Semiárido Mineiro 
(SEDVAN), in the period 2000 to 2010, covering a total of 188 municipalities in the 
northern regions spatially Norte de Minas, Vale Jequitinhonha, Vale do Mucuri, and 
Central Region of Minas Gerais. The methodological guidelines involve the use of a 
database of demographic censos, released by the Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, as the technical basis used the Geographic Information System - GIS. 
In general, the analyzes of the data allowed the conclusion that there was a population 
growth rates and sanitation of the regions. However, the results were below expectations. 
Of 188 cities analyzed, it was found that 61, or 32.45% were negative population growth 
and 52.66% of the municipalities (99) has a growth rate in the range 0-1%. The sanitation, 
12 cities had a negative growth rate, which corresponds to 6.38%, while municipalities 
134, corresponding to 71.28% of the total, increased from 0 to 25%. Thus, there is this 
research, the improvement of water supply services, sewerage, street cleaning, refuse 
collection and urban drainage, are goals to be achieved by the municipalities, in order to 
seek a better quality of life for populations of Semiárido Mineiro regions. 
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INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento básico é o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social.  

A associação do saneamento básico à saúde humana aparece desde as mais antigas 

culturas. Essa percepção, segundo os estudiosos, foi despertada com a proliferação da 

“Peste Negra” no século XIV na Europa, cujo evento demonstrou a necessidade de 

implantação de práticas sanitárias necessária para o bem estar de gerações posteriores. 

No Brasil, os primeiros indícios de aplicações de políticas públicas voltadas para o 

Saneamento Básico ocorreu em 1969 com o Plano Nacional de Saneamento - PLANASA 

(CARDOSO E JACCOUD, 2005). No período de 1976 à 1983 as atenções neste setor 

ficaram mais evidentes com ação conjunta das esferas administrativas públicas nacionais. 

Entretanto, esse avanço foi desacelerado pela crise mundial ocorrida em 1973 (SISTEMA 

ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO, 2012) 

No Brasil, na Carta Magma de 1988, notadamente, já se observa a preocupação 

com o direcionamento de políticas públicas a serem direcionadas para o Saneamento 

Básico. Entretanto, na  Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o estabelecimento 

de dispositivos ficam mais específicos. Esse instrumento jurídico que definiu critérios 

conceituais para o saneamento básico, também reconheceu como essencial o acesso à água 

tratada e rede de esgoto adequado a todos os cidadãos. Observa-se, porém, a partir das 

pesquisas bibliográficas realizadas, que os aspectos legais tem se tornado ineficazes em 

relação a sua aplicação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2000 

apontaram para uma desigualdade regional em relação à distribuição do saneamento no 

Brasil.  

Deste modo, estudos regionais direcionados para demonstrar as condições de vida 

que as populações se encontram, são importantes norteadores de futuras políticas publicas. 

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a evolução do saneamento básico 

em relação à população residente. Utilizamos como divisão regional os critérios de 

classificação da Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri e do Norte de Minas – (SEDVAN). 

 

METODOLOGIA 

 



A metodologia de trabalho norteada para o presente trabalho insere-se no contexto 

de uma pesquisa descritiva-exploratória, onde, a priori realizou-se o levantamento das 

principais obras que discutem sobre Saneamento Básico, aspectos demográficos e leis que 

priorizam o bem estar social.  Utilizou-se os dados censitários do do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE de 2000 e 2010, e, desta feita, manteve-se uma coerência 

cronológica entre os aspectos populacionais e do Saneamento Básico. 

A análise  espacial teve como suporte o Sistema de Informação Geográfica – SIG, 

que tem como particularidade as representações cartográficas ancoradas a um sistema de 

coordenadas. Deste modo,  foram realizados o armazenamento e cruzamento dos dados, e, 

posteriormente, a elaboração de mapas e gráficos para exposição dos resultados.  

Para delimitação da escala espacial seguiu-se os critérios de demarcação da 

Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 

Norte de Minas – (SEDVAN). Essa região, denominada Semiárido Mineiro, compreende 

188 municípios distribuídos em quatro regiões: Norte de Minas (89 municípios), Vale do 

Jequitinhonha (53 Municípios), Vale do Mucuri (35 municípios) e Central (11 

Municípios).  

Também foi feita a quantificação dos dados obtidos dos censos, permitindo a 

geração de percentuais e taxas de crescimento.  O procedimento foi realizado na planilha  

Excel (versão, 2007) com a elaboração de gráficos que permitiram uma melhor 

visualização dos resultados alcançados e verificação das relações do crescimento da 

população e do saneamento básico adequado. Na mesma planilha realizou-se a 

configuração da expressão que permite a análise da taxa anual de crescimento, tendo por 

base referencial a expressão utilizada pela Fundação João Pinheiro – FDJ. 

A expreessão utilizada pela Fundação João Pinheiro é a que se segue:  

 

[(n√P(t+n)/P(t))– 1] x 100 

Em que: 

n = o número de anos no período  

P(t) = população inicial, no começo do período  

P(t+n) = população final, no fim do período  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



Em geral observa-se que a área de estudo apresenta uma diversidade 

socioeconômica regional, ao qual percebe uma elevada concentração populacional e de 

investimentos em saneamento básico em poucos municípios.  

Verifica-se nas Figuras 1 e 2 a distribuição espacial da população por estratos 

populacionais dos municípios do Semiárido Mineiro, de acordo com o censo de 2000 e 

2010. O resultado do censo demográfico de 2010 para população total da área de estudo 

surpreendeu quanto às projeções analisadas pelo estado como um todo. Ele aponta para os 

188 municípios analisados com uma população total de 2.981.993 habitantes. A taxa de 

crescimento anual foi de 0,51 indicando um crescimento abaixo da média estadual, que foi 

de 0,91, segundo dados da Fundação João Pinheiro (2012). 

 

 
FIGURA 1  – Mapa da distribuição populacional por município no Semiárido Mineiro. Dados do censo de 
2000. 
 



 
FIGURA 2  – Mapa da distribuição populacional por município no Semiárido Mineiro. Dados do censo de 
2010 (IBGE). 
 

A Tabela 1 de população total mostra o número de habitantes do censo de 2000 e 

2010 por regiões incluídas no Semiárido Mineiro. Percebe-se que o Norte de Minas 

apresentou valor diferenciado em relação às outras três regiões. No que se dizer respeito à 

taxa de crescimento anual, houve o aumento da população de 117.872 habitantes para essa 

região, correspondendo a uma taxa de crescimento de 0,763. A menor taxa de crescimento 

analisada foi a região do Vale do Mucuri com uma taxa de crescimento de 0,125. Nos 

resultados preliminares da amostra do censo 2010 para Minas Gerais, 34% da população 

moravam fora de seus municípios de nascimento e, 7% moravam fora do município e do 

estado de nascimento. O estudo então deduz que a maioria da população de Minas Gerais 

que passou por um processo migratório foi resultado de um movimento intra-estadual 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012). 

 
TABELA 1 – População (POP) total 2000 e 2010 por regiões e Taxa de Crescimento Anual 
 

REGIÕES(1) POP_2000 POP_2010 Tx.Cresc.Anual 

NM 1492715 1610587 0,763 

VJ 714789 734004 0,266 

MUC 480692 486741 0,125 

CE 143703 150661 0,474 

Total 2831899 2981993 0,518 
(1) (NM: Norte de Minas; VJ: Vale do Jequitinhonha; MUC: Vale do Mucuri; CE: Central) 



 

Para ter detalhamento sobre a população de todos os municípios as Tabelas 2 e 3 

contêm a estratificação da população em cinco classes em que foram contabilizados os 

municípios com até 10 mil habitantes, de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 70 e acima de 70 mil 

habitantes. Deste modo, a Tabela 2 do censo de 2000, apontou que existem 114 municípios 

no Semiárido Mineiro com até 10 mil habitantes. Estes municípios compreendem a 24,09% 

da população total. O município de Monjolos, na região central, está inserido nesta classe, 

possuindo a menor população, com 2.360 habitantes registradas nesse período. Analisando 

a classe com mais de 70 mil habitantes verifica-se que existem dois municípios nessa 

categoria, ou seja, Montes Claros, no Norte de Minas e Teofilo Otoni, no Vale do Mucuri.  

Comparando os dados da Tabela 2 com os da Tabela 3, verifica-se que sete 

municípios saíram do estrato de até 10 mil habitantes e passaram a compor a faixa de 10 a 

50 mil habitantes. Outro dado relevante foi à saída de Curvelo (Região Central) da faixa de 

50 a 70 mil, apresentando-se no estrato superior. 

 

TABELA 2 - População e número total de municípios do Semiárido Mineiro, com suas respectivas 
distribuições percentuais, segundo os estratos populacionais dos municípios, de acordo com o censo de 2000 
 

ESTRATOS POPULACIONAIS 
POPULAÇÃO MUNICÍPIOS 

TOTAL % TOTAL % 

TOTAL 2831899 100,00 188 100,00 

ATÉ 10 MIL HAB. 682077 24,09 114 60,64 

MAIS DE 10 MIL A 30 MIL HAB. 959279 33,87 54 28,72 

MAIS DE 30 MIL A 50 MIL HAB. 459607 16,23 13 6,91 

MAIS DE 50 MIL A 70 MIL HAB. 294565 10,40 5 2,66 

MAIS DE 70 MIL HAB. 436371 15,41 2 1,06 
Fonte: Adaptado IBGE, 2000. 
 

TABELA 3 - População e número total de municípios do Semiárido Mineiro, com suas respectivas 
distribuições percentuais, segundo os estratos populacionais dos municípios, de acordo com o censo de 2010 
 

ESTRATOS POPULACIONAIS 
POPULAÇÃO MUNICÍPIOS 

TOTAL % TOTAL % 
TOTAL 2981993 100,00 188 100,00 

ATÉ 10 MIL HAB. 631350 21,17 107 56,91 

MAIS DE 10 MIL A 30 MIL HAB. 964155 32,33 58 29,26 

MAIS DE 30 MIL A 50 MIL HAB. 576056 19,32 16 9,57 

MAIS DE 50 MIL A 70 MIL HAB. 239544 8,03 4 2,66 

MAIS DE 70 MIL HAB. 570888 19,14 3 1,60 
Fonte: Adaptado IBGE, 2010. 
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 FIGURA 03 – Mapa da distribuição da taxa de crescimento anual da população por município no Semiárido 
Mineiro entre os anos 2000 e 2010. 
 

O saneamento básico referente a 2010 de todas as regiões do Semiárido Mineiro, 

conforme se observa na Tabela 4, apresentou crescimento em relação ao último Censo 

(2000), sendo a região Norte de Minas a que apresentou uma maior taxa (8,145%) em 

comparado com as outras regiões. As regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e 

Central apresentaram as menores taxas, possivelmente devido a uma redução nos 

investimentos no saneamento que inclui: coleta de lixo, água encanada e rede de esgoto 

coletado por residência. 

 

TABELA 4 – Valor total do saneamento básico adequado (S_ADQU) e taxa de crescimento anual por 
regiões (2000 e 2010)  
 

REGIÕES(1) S_ADQU_00 (�� %) S_ADQU_10 (�� %) Tx. Cresc. Anual (%) 

NM 6,29 13,77 8,145 

VJ 25,90 42,19 5,002 

MUC 32,83 48,97 4,079 

CE 22,43 32,75 3,859 

  TOTAL 5,219 
(1) (NM: Norte de Minas; VJ: Vale do Jequitinhonha; MUC: Vale do Mucuri; CE: Central) 

 



De acordo com a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (2011) as 

regiões Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste, reconhecidamente as 

mais pobres de Minas, são as menos atendidas por sistemas adequados de recolhimento de 

esgoto e estão abaixo da média nacional e mineira, estabelecendo, dessa forma, o vínculo 

entre pobreza e insuficiência de saneamento básico. 

Quando observa-se o percentual da taxa de crescimento anual do saneamento 

básico por municípios em faixas de intervalos, identifica-se a real situação das regiões 

(GRÁFICO 2). As regiões Norte e Central tiveram taxas negativas de saneamento 

indicando que os investimentos nesses municípios reduziram. Foi o caso do município de 

Bonito de Minas (Norte de Minas) que apresentou taxa negativa de -31,32% a menor 

registrada em todo semiárido mineiro e Felixlândia (região Central) com -2,73% de 

crescimento de Saneamento básico adequado. Nas regiões do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri os municípios tiveram crescimento do saneamento básico adequado na faixa que 

corresponde de 0 a 25%, onde 98,11% dos municípios do Vale Jequitinhonha e 97,14% 

dos municípios do Vale do Mucuri apresentaram este percentual de crescimento. O Norte 

de Minas também concentrou os municípios na faixa de até 25% de crescimento, 

correspondendo quase a metade dos seus municípios e apenas três apresentaram taxa acima 

dos 75%, com destaque para o município de Mamonas com 84,01%.  

Para Sousa (2006) a região sudeste do País apresenta a maior proporção de 

municípios com esgoto coletado e tratado, porém somente um terço deles apresenta uma 

condição adequada de esgotamento sanitário. Além da falta de esgotamento sanitário 

adequado, muitos domicílios sequer têm um banheiro – situação esta que afeta milhões de 

pessoas nas áreas urbana e rural, principalmente as mais pobres do País.  

De acordo com o Centro de Estatística e Informações do Sistema Estadual Sobre 

Saneamento (2011), os resultados em 2009, 31,57% e 42,21% da população das regiões 

Norte e Vales Jequitinhonha/Mucuri, respectivamente, tiveram acesso a rede de 

esgotamento sanitário. Em termos absolutos, no entanto, a população sem acesso à rede é 

consideravelmente grande. 
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merecido pela população inserida no Semiárido Mineiro. 
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FIGURA 04 – Mapa da distribuição da taxa de crescimento anual do saneamento básico por município no 
Semiárido Mineiro, entre os anos 2000 e 2010. 
 

Portanto, diante do exposto, pensar no caso específico do saneamento básico, o 

abrandamento no ritmo de crescimento populacional implica um esforço cada vez menor 

do poder público para ampliar a extensão da rede de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012).  

Sendo assim, a artigo demonstrou a relevância em refletir sobre as condições de 

vida no aspecto regional. Também apresentou que instrumentos tecnológicos aliados a 

fonte seguras de dados podem dinamizar ainda mais essa análise regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Ao analisar individualmente as regiões verifica-se muitas desigualdades entre os 

municípios o que evidencia a necessidade de melhoria e ampliação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, coleta de lixo e drenagem 

urbana. 

Observou-se que 32% dos municípios apresentaram taxas de crescimento negativas 

no intervalo de 2000 a 2010. Essa informação que pode ser direcionada as migrações intra-

estadual de ocorrência na região, fato já fundamentado pela Fundação João Pinheiro em 

outras ocasiões.  

Quanto ao saneamento básico, destaca-se a ocorrência de uma taxa negativa de 6% 

total de 188 municípios analisados. Podemos citar o município de Bonito de Minas, 

localizado no extremo noroeste da região Norte de Minas que teve um grande aumento da 

população e acentuada diminuição do saneamento básico.  

Espera-se, com os resultados do presente trabalho, contribuir e subsidiar aos 

gestores públicos na melhoria da qualidade de vida da população inserida na região do 

Semiárido Mineiro. 
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