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Introdução 

 Apesar de constantes esforços para o uso devido e racional da água, esse recurso torna-se cada vez mais escasso, 

tendo como agravante o declínio da sua qualidade. Nos países em desenvolvimento ou emergentes como é o caso do 

Brasil, em virtude das precárias condições de saneamento básico e consequentemente a deterioração da qualidade das 

águas, a ocorrência de doenças de veiculação hídrica atinge taxas cada vez mais altas. As doenças identificadas são 

provenientes de água contaminada ou indiretamente de diversos fatores ligados a questões de saneamento, 

principalmente pelo lançamento de esgotos in natura nos mananciais. De fato, o saneamento básico constitui uma série 

de procedimentos que visa à melhoria do meio ambiente físico, garantindo o bem estar da população, ou seja, é 

impossível analisar a saúde sem levar em consideração as condições de saneamento. Nesse sentido, o objetivo do 

trabalho é discutir dados parciais do projeto Atlas do sistema ambiental de Montes Claros/MG em DVD realizado pelos 

Laboratórios de Geografia Médica e de Promoção da Saúde e Geografia Física. 

 

Material e métodos 

Os procedimentos metodológicos consistiram em revisão bibliográfica e documental. Os dados utilizados foram obtidos 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia, COPASA- Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Estatística- e 

Ministério da Saúde – MS.   

 

Resultados e Discussão  

O município de Montes Claros (Figura 1) está inserido na região norte do Estado de Minas Gerais, em um contexto de 

semiúmido á semiárido de acordo com os índices pluviométricos, caracterizado por apresentar um clima seco, paisagem 

mista de cerrado e caatinga, temperaturas elevadas, com poucas chuvas, presentes no mês de Novembro a Janeiro, e 

principalmente com baixos indicadores socioeconômicos se comparados a outras regiões do Estado. 
Montes Claros, apresentou um crescimento populacional de cerca de 3,2% ao ano a partir de 1980 e  uma 

significativa expansão urbana, com crescimento de 3,5% ao ano  IBGE,[1]. Diante do crescimento da população, 

percebe-se que a demanda por saneamento são crescentes á medida que ocorre o adensamento populacional e urbano, 

sendo necessário um sistema bem projeto adaptado com as características peculiares da região e municípios, devendo 

contemplar os serviços ligados á infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

 Porém, a situação dos serviços de saneamento básico é bastante deficitária no Brasil, pois cerca de 34 milhões de 

brasileiros não tem acesso à água encanada e 103 milhões de pessoas não estão conectadas às redes de esgoto, IBGE 

[1]. Em Minas Gerais, a COPASA- Companhia de Saneamento de Minas Gerais detém a concessão para prestar serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em, respectivamente, 71,86% dos municípios, destes a mesma 

informa que em 2010 seus serviços de abastecimento de água atenderam a 68% da população do Estado (13,2 milhões 

de pessoas, em um universo de aproximadamente 19,5 milhões, segundo o Censo de 2010) que ao incluir os serviços 

prestados pelas demais companhias no restante dos municípios, varia uma cobertura de acordo com as regiões de 

planejamento estaduais entre um mínimo de 93% e um máximo de 99% de cobertura no estado. Mas, em contrapartida 

no que se refere ao esgotamento sanitário o número de habitantes atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário da 

Copasa é de 7,8 milhões de habitantes, sendo que somente 68% desse esgoto tem tratamento, que comparado com os 

dados do censo de 2010 (Gráfico 01) pode-se comprovar a desigualdade regional no Estado. As Regiões Norte, 

Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste, reconhecidamente as mais pobres de Minas, são as menos atendidas por sistemas 

adequados de recolhimento de esgoto e estão abaixo das médias nacional e mineira. 

 
________________ 

Trabalho realizado com dados parciais do projeto Atlas do sistema ambiental de Montes Claros/MG em DVD, vinculado ao Laboratório de Geografia 

Física e Laboratório de Geografia Médica e de promoção de Saúde – LAGEOMEPS do Departamento de Geociências - Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes). 

Bolsista BIC-UNI. 

 



 

 Neste cenário se encontra Montes Claros, que apesar de ser a cidade pólo da região Norte e propiciar melhores 

condições de vida para sua população no que diz respeito à infraestruturas básicas como saúde, educação, lazer, dentre 

outros; a mesma não diverge das demais cidades da região no quesito saneamento básico, pois, de acordo com 

Magalhães, [2] ainda que possua tratamento de água, canalização de esgotos, coleta de lixo em praticamente toda a 

cidade, e o controle de águas pluviais em algumas áreas, somente no ano de 2007 teve início à construção da Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE, o que proporcionou grandes danos ambientais na cidade e na área do entorno.  

Atualmente, a situação dos esgotos sanitários apresentou melhorias. Porém, as ligações clandestinas de esgotos na 

rede geral e a disposição inadequada dos resíduos sólidos ainda são problemas recorrentes, fato que dificulta a 

descontaminação das águas e dos sedimentos da rede hidrográfica do município, como o rio Viera que corta a cidade 

totalmente canalizado, em um estado crítico de poluição por resíduos sólidos e esgoto (Figura 02).  

A Copasa foi instalada no município em 09/09/1976, e é responsável pelos serviços de água e esgoto, e os seus 

gestores afirmam garantir serviços de abastecimento de água a 99,25% da população e a 98,62% com coleta e 

tratamento de esgoto COPASA [5]. De fato, quase todos os residentes na cidade têm acesso à água tratada, pois em 

algumas áreas, como nas proximidades do próprio “aterro municipal” da cidade a população não recebe água potável, 

além de viverem em moradias precárias com ambientes insalubres. O que instiga o cidadão a fazer o armazenamento 

dessa água, na maioria das vezes de forma inadequada, gerando surtos de doenças como a dengue, que chegou a 

registrar 2.297 notificações no mês de janeiro de 2013. Já em fevereiro do mesmo ano, o número caiu para 1.408 e no 

mês março, para 828, PMMC [3]. 

Tais números decorrem dos serviços de saneamento básico ineficientes, da coleta de lixo deficitária e da oferta de 

água insuficiente, sendo responsáveis a Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB) e Copasa, já 

que possuem contrato para oferecer serviços de qualidade em toda a cidade, o que não vem ocorrendo. Desta forma, a 

gestão municipal deve considerar a eficiência dos serviços ligados à promoção da saúde da população. Ainda que os 

surtos não sejam totalmente erradicados, é necessário buscar alternativas que minimizem os danos na população. 

Portanto, a adoção de medidas que visem melhorias do saneamento básico, é crucial, já que a falta desse serviço não 

atinge apenas um indivíduo, afeta a saúde coletiva. Desta maneira, instigar a criação de políticas públicas efetivas torna-

se essencial para o controle das infecções hídricas. 

 

Considerações Finais 

Ao analisar o Saneamento Básico em Montes Claros, comprova-se que o município dispõe dos princípios básicos, 

água potável, coleta de resíduos sólidos e tratamento de esgoto. Entretanto, esses serviços não estão igualmente 

disponíveis a toda a população, impactando negativamente na sua forma de vida. O contágio por enfermidades hídricas, 

que por vezes leva ao óbito, atinge principalmente as crianças, que é o grupo mais vulnerável. Apesar de Montes Claros 

ser a cidade pólo da região, os seus indicadores socioeconômicos são baixos e os serviços de saneamento básico ainda 

são deficientes. Desta forma, é necessário uma reestruturação das ações de saneamento básico realizadas no município 

até o momento, visto que constitui um fator fundamental para a prevenção de diversas doenças. 
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Figura 1.  Localização de Montes Claros na Messoregião Norte Mineira 

 
                                      Fonte: Magalhães, 2008 

 

Figura 2: Contaminação do Rio Viera no perímetro urbano de Montes Claros 

 

                                      

                                Fonte: SOARES, 2015 

                                      Gráfico 01: Porcentagens dos domicílios que são atendidos por rede de esgoto 

                                   

 
Fonte: Censo- IBGE, 2010. 


