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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta um estudo sobre 10 municípios com os maiores e 10 municípios com os 

menores Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), cujo objetivo foi abordar a relação 

entre pobreza e saneamento básico desses municípios. A metodologia aplicada foi a comparação de 

dados referentes à saneamento básico, IDHM, Produto Interno Bruto (PIB) e percentual de pobreza. Os 

dados do IDHM e o percentual de pobreza foram obtidos do Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil e os dados do PIB foram acessados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). As informações sobre saneamento básico foram coletadas no Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS). Os resultados mostram que os 10 municípios com maiores IDHM 

apresentam menor índice de pobreza em relação aos 10 com menores IDHM. No mesmo sentido, os 

municípios com maiores IDHM apresentaram maiores percentuais de atendimento aos indicadores de 

saneamento básico definidos para comparação o que demonstra relação potencial entre IDHM, pobreza 

e indicadores de saneamento básico. 

 

Palavras-chave: Indicadores. Índice de Desenvolvimento Humano. Percentual de pobreza. 

Saneamento Básico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A associação entre pobreza e o saneamento básico é relevante devido à degradação 

ambiental e ao esgotamento dos recursos, que prejudicam a qualidade de vida, em específico, 

das comunidades de baixa renda. Essas comunidades estão expostas à ambientes de risco e, na 

maioria das vezes, depende dos recursos naturais para subsistência (OLIVEIRA, 2013).  

No Brasil, a Lei nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, bem como para sua política federal. Esta lei considera que o saneamento básico 

compreende serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de 

águas pluviais.  

O PIB é entendido como a soma, em valores monetários, dos bens e serviços finais 

produzidos em uma determinada região e o IDHM que é composto pelos indicadores 

educação, renda e longevidade, medindo assim o desenvolvimento humano da população 

(PNUD, 2013).  



 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

V Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726 

 
 

2 

 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo abordar a relação entre pobreza e 

saneamento básico no estado de Minas Gerais, por meio da comparação dos dados de 10 

municípios com maiores IDHM e 10 com menor IDHM, referentes aos parâmetros: 

saneamento básico, PIB, IDHM e percentual de pobreza.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realização do estudo foram escolhidos 20 municípios do estado de Minas Gerais 

com maiores e menores IDHM. Para possibilitar a correlação dos dados utilizou-se o mesmo 

critério de escolha, para os dados referentes ao percentual de pobreza e PIB. 

Os dados foram obtidos da seguinte forma: o IDHM e o percentual de pobreza foram 

extraídos por meio de consulta ao Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, elaborado 

pela Fundação João Pinheiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com base nas informações disponíveis 

(referente ao ano de 2010). Enquanto que os dados do PIB foram obtidos junto ao site do 

IBGE e da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (2017).  

Após a coleta dos dados, fez-se a divisão em 10 cidades com maiores valores de 

IDHM e 10 com os menores valores. Foram coletados também, junto ao SNIS, ano base 2017, 

as informações sobre saneamento básico (água e esgoto), sendo os indicadores comparados: 

índice de coleta e tratamento de esgoto e índice de esgoto tratado referido à água consumida. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabela 1 exibe os dados referentes ao IDHM, percentual de pobreza e PIB dos 10 

municípios com maiores IDHM em ordem decrescente. 

Tabela 1 – Indicadores IDHM, percentual de pobreza e PIB dos 10 municípios de MG com maiores IDHM. 

Municípios  IDHM Pobreza (%) PIB 

Nova Lima 0,813 2,84 R$5.995.140,00 

Belo Horizonte 0,810 3,8 R$58.374.103,00 

Uberlândia 0,789 2,98 R$21.420.638,00 

Itajubá 0,787 4,98 R$1.779.801,00 

Lavras 0,782 4,35 R$1.632.787,00 

Poços de Caldas 0,779 2,93 R$4.601.435,00 

Juiz de Fora 0,778 5,48 R$10.078.403,00 

Varginha 0,778 3,83 R$4.007.089,00 

Lagoa Santa 0,777 4,37 R$1.080.927,00 

Itaú de Minas 0,776 4,09 R$463.731,00 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 
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Os municípios que possuem maiores IDHM são também aqueles que possuem as 

menores taxas de pobreza. Como destaque, tem-se a cidade de Nova Lima, a qual possui o 

melhor IDHM (0,813) e o menor índice de pobreza (2,84%) entre as 10 cidades analisadas. 

Ainda neste grupo de análise, o menor IDHM foi registrado no município de Itaú de Minas 

(0,776). Porém o maior percentual de pobreza foi obtido em Juiz de Fora (5,48%) indicando 

que não se pode afirmar que cidades com baixo IDHM também terão alto índice de pobreza. 

Sugere-se que quanto maior for o IDHM, maiores são as possibilidades de se ter um menor 

percentual de pobreza. Segundo PNUD (2013), quanto mais próximo de 1 for o IDH, maior 

será o desenvolvimento humano da população. Outro fator importante a se observar é o PIB 

cujo maior valor está apresentado por Belo Horizonte (R$ 58.374.103,00) e que não apresenta 

o menor índice de pobreza e, ainda, o menor valor para o PIB (Itaú de Minas R$ 463.731,00) 

que não apresenta o maior índice de pobreza. Por outro lado o PIB é um indicador isolado, 

para avaliação da qualidade de vida, pois não mantem uma correlação intrínseca com os 

outros parâmetros. 

A tabela 2 apresenta os dados do IDHM, índice de pobreza e PIB dos 10 municípios 

de menores IDHM de Minas Gerais. 

Tabela 2 - Indicadores IDHM, percentual de pobreza e PIB dos 10 municípios de MG com menores IDHM. 

Municípios IDHM Pobreza (%) PIB 

Santo Antônio do Itambé 0,558 45,53 R$30.133,00 

Caraí 0,558 44,85 R$114.706,00 

Rio Vermelho 0,558 44,86 R$81.170,00 

Imbé de Minas 0,553 29,74 R$53.217,00 

Itaipe 0,552 35,21 R$76.176,00 

Frei Lagonegro 0,543 50,13 R$22.357,00 

Ladainha 0,541 50,74 R$91.643,00 
Monte Formoso 0,541 55,76 R$21.597,00 

Araponga 0,537 24,49 R$63.621,00 

Bonito de Minas 0,536 56,14 R$45.901,00 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

As 10 cidades que possuem menores IDHM também apresentam os maiores 

percentuais de pobreza e os menores PIB’s. Dentre esses 10 municípios a cidade de Bonito de 

Minas apresenta o maior percentual de pobreza (56,14%), enquanto que a cidade de Araponga 

possui o menor percentual (24,49%). Com relação ao maior PIB, ele foi registrado no 

município de Caraí (R$ 114.706,00) e o menor em Monte Formoso (R$ 21.957,00). É 

possível evidenciar que o menor PIB não corresponde ao município que possui o maior 

percentual de pobreza (Bonito de Minas). Fica evidente a limitação do PIB enquanto 

indicador isolado para uma avaliação sobre qualidade de vida de uma determinada população.  
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Ao analisar as tabelas 1 e 2, observa-se que nos municípios com menores IDHM o 

nível médio de pobreza é de 43,74% enquanto que nas cidades com maiores IDHM é de 4,96 

%.  Sobre o PIB, destaca-se que para os 10 municípios com maior IDHM seu somatório é 182 

vezes maior que a soma dos PIB’s dos municípios com menor IDHM. 

A tabela 3 apresenta os comparativos dos indicadores de esgotamento sanitário e 

abastecimento de água dos 20 municípios objeto deste estudo. O índice de coleta de esgoto 

representa o total de esgoto coletado em relação ao total de água consumida. 

Tabela 3 - Comparativos dos 10 municípios de Minas Gerais com maiores IDHM e 10 com menores IDHM. 

 10 municípios de MG com> 

IDHM 

10 municípios de MG com < 

IDHM 

 % de municípios que 

responderam 

Atendimento ao 

índice 

% de municípios que 

responderam 

Atendimento ao 

índice 

Índice de coleta de 
esgoto 100% 72% 47% 68% 

Índice de 

tratamento de 

esgoto 
100% 73% 80% 48% 

Índice de esgoto tratado 

referido à água consumida 100% 54% 27% 33% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

Pode-se observar que apenas os 10 municípios com maior IDMH responderam 100% 

da pesquisa, de modo que 72% atendem ao índice da coleta de esgoto e 73% ao tratamento. 

Quando se compara o tratamento do esgoto em relação à água consumida, fica mais evidente 

o problema em relação ao tratamento de esgoto, pois, mesmo nos municípios com maiores 

IDHM, o volume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumida é de apenas 

54%, ou seja, 46% dos efluentes podem estar sendo lançados, sem nenhum tratamento em 

cursos d’água, causando impacto e degradação ambiental. Já os municípios com menor IDHM 

apenas 47% responderam sobre a existência da coleta de esgoto e, o que mais atenção é 

quando se faz a comparação do percentual de índice de esgoto tratado e de água consumida, 

apenas 33% dos municípios atendem ao índice, ou seja, 67% das águas servidas não estão 

recebendo o devido tratamento. Desta forma, os níveis de atendimento dos indicadores de 

saneamento destes municípios são na sua totalidade inferiores aos das cidades com maiores 

IDHM.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os indicadores de saneamento básico em relação aos municípios com maiores e 

menores IDHM de Minas Gerais, demonstraram que as cidades com menores IDHM 

apresentam indicadores analisados como sendo inferiores em todos os quesitos objetos deste 
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estudo. Nesse sentido, essas localidades podem ser priorizadas em relação aos investimentos 

públicos no setor, tanto para o desenvolvimento de políticas públicas quanto para o custeio e 

aplicação delas, buscando garantir que as populações destes municípios possam ter qualidade 

de vida e ambiental. 

Observou-se por meio deste estudo que o PIB não possui relações intrínsecas com os 

demais parâmetros, evidenciando assim sua limitação enquanto indicador isolado para uma 

avaliação sobre qualidade de vida de uma determinada população. O presente estudo aponta 

para a necessidade de se utilizar outros fatores de análise para avaliar a qualidade de vida e o 

bem estar, visto que foi possível observar que não existe uma relação direta entre e IDHM e 

PIB.  

No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável de um município torna-se 

necessária à utilização de métodos que avaliem o contexto territorial, ambiental, econômico e 

social, respeitando a capacidade de suporte do ambiente no atendimento socioeconômico.  
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