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RESUMO 

Os serviços de saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 

lixo e drenagem urbana - prestados em um município exercem influência sobre a saúde da 

população local. O estudo realizado para Coronel Pacheco, estado de Minas Gerais, cidade 

com população estimada em 3.101 habitantes, visou compreender a relação existente entre as 

condições de saneamento básico da população local e alguns indicadores epidemiológicos – 

taxa de mortalidade em menores de cinco anos de idade, proporção de crianças menores de 

dois anos desnutridas e taxa de incidência de dengue para todas as idades. A metodologia 

utilizada foi o delineamento epidemiológico, usualmente utilizado para analisar agregados 

populacionais. Os dados foram obtidos através dos sítios do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, do portal ODM – Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio e do portal DATASUS – Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde. A partir de análises de regressão linear simples, observou-se que  a 

existência de uma correlação inversamente proporcional entre a proporção de crianças 

menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por serviço de 

coleta de lixo (SLU) com significância estatística de p = 0,0493. Verificou-se também a 

existência de correlação inversamente proporcional, com significância estatística, entre a taxa 

de incidência de dengue na população (TID) e a proporção da população provida por serviço 

de abastecimento de água (SAS) em Coronel Pacheco com p = 0,0324. Neste contexto, as 

principais proposições para a melhoria do saneamento básico no município foram a proteção 

com cercas e a sinalização do manancial superficial e do poço tubular profundo de onde é 

retirada a água para consumo humano da cidade de Coronel Pacheco, a implantação de uma 

nova rede de coleta de esgotamento sanitário, de modo que essa nova rede receberia 

exclusivamente esgotos sanitários e a rede existente faria a coleta das águas pluviais e, por 

fim, a melhoria da educação ambiental com impacto sobre a melhoria da limpeza urbana. 
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1 INTRODUÇÃO  

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 

nº 11.445/2007 como sendo o conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos 

de resíduos sólidos e de águas pluviais (BRASIL, 2007).  

As ações de saneamento básico promovem a melhoria da qualidade de vida da população, 

refletindo positivamente na saúde infantil com redução da mortalidade infantil, além da 

redução de doenças diarreicas, parasitárias e doenças de pele. A falta de saneamento é 

responsável por situação de vulnerabilidade socioambiental, principalmente em áreas 

ocupadas por populações mais empobrecidas, sendo responsável pela ocorrência de diversas 

doenças, em especial a doença diarreica aguda (TEIXEIRA, 2014).  

Estas doenças representam uma das principais causas da morbimortalidade em crianças 

menores de cinco anos em regiões com baixo de desenvolvimento humano. Atualmente 

observa-se a redução expressiva da mortalidade infantil no Brasil, mas não se observa o 

mesmo com a morbidade, representando um sério problema de saúde pública, pois demonstra 

inadequação nas ações de controle e, ou manutenção de seus determinantes, muito relacionada 

com as desigualdades de condições de vida.  

Os adultos e crianças apresentam os mesmos riscos às doenças, em especial as diarreicas, mas 

devido condições de exposição aos agentes no meio ambiente, as crianças em especial são 

mais vulneráveis devido à imaturidade do sistema imunológico. Segundo Teixeira (2014), os 

fatores de risco associados à diarreia podem ser explicados dentro de um modelo multicausal 

que inclui uma extensa quantidade de fatores socioeconômicos, políticos, demográficos, 

sanitários, ambientais e culturais.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) menciona o saneamento básico precário como 

uma grave ameaça à saúde humana. A falta de saneamento básico ainda é muito associada à 

pobreza, afetando principalmente a população de baixa renda, também mais vulnerável devido 

à subnutrição e muitas vezes pela higiene inadequada. As doenças relacionadas a sistemas de 

água e esgoto inadequados e as deficiências com a higiene causam a morte de milhões de 
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pessoas todos os anos, com prevalência nos países de baixa renda, ou seja, países com PIB per 

capita inferior a US$825,00.  

Estima-se que 88% das mortes por diarreias no mundo são causadas pelo saneamento 

inadequado. Destas mortes, aproximadamente 84% são de crianças, segundo a 

UNICEF/WHO (2009), sendo a segunda maior causa de mortes em crianças menores de cinco 

anos de idade. Estima-se que 1,5 milhões de crianças nesta idade morram a cada ano vítimas 

de doenças diarreicas, sobretudo em países em desenvolvimento. Nos países de clima quente 

as diarreias ocorrem mais durante a estação chuvosa, e tanto as inundações quanto as secas 

aumentam o risco de ocorrência de doenças como a cólera, giardíase, infecção por diversos 

microrganismos patogênicos, que causam diarreia.  

O município de Coronel Pacheco, objeto de presente estudo, apresentou em 2010 um Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,669, um índice considerado médio 

(0,600 – 0,699) segundo o Portal ODM (2016).  

A mortalidade infantil, de crianças com menos de um ano, em Coronel Pacheco reduziu 19%, 

passando de 45,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2003 para 37,0 por mil nascidos vivos em 

2014. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram de 15,1 e 16,7 por 

mil nascidos vivos, respectivamente. Portanto, Coronel Pacheco apresentou taxa 145,03% 

maior do que a estadual e 121,56% superior à do país. 

Em Coronel Pacheco, a esperança de vida ao nascer aumentou 4,0 anos nas últimas duas 

décadas, passando de 68,4 anos em 1991 para 72,4 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 

vida ao nascer média para o estado era de 75,3 anos e, para o país, de 73,9, ou seja, Coronel 

Pacheco apresentou uma longevidade 9,17% e 7,44% menor do que o estado e o país. 

No contexto do município de Coronel Pacheco – MG, com médio índice de desenvolvimento 

humano, elevada taxa de mortalidade infantil, média esperança de vida ao nascer, avaliou-se o 

impacto produzido pelo saneamento básico sobre alguns indicadores epidemiológicos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar se existe relação entre indicadores epidemiológicos 

–  taxa de mortalidade em menores de cinco anos,  proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas e taxa de incidência de dengue –  e indicadores de cobertura por serviços de 

saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo – no 

município de Coronel Pacheco.  

2.2 Objetivos específicos 

 fazer uma revisão bibliográfica sobre o conceito de saúde ambiental;  

 fazer um diagnóstico da situação da saúde pública no município de Coronel Pacheco, por 

meio de dados secundários;  

 fazer um diagnóstico da situação do saneamento básico no município de Coronel Pacheco, 

por meio de dados secundários;  

 formular propostas de projetos e ações que possam vir a ser implantados pela Prefeitura 

Municipal de Coronel Pacheco visando uma melhoria dos serviços de saneamento básico 

no município e, consequentemente, nas condições de saúde da população e na proteção do 

meio ambiente local. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Saúde Ambiental e Epidemiologia 

A saúde pública vem ao longo dos anos se mostrando cada vez mais interdisciplinar e 

abrangendo cada vez mais novos campos de estudo. A saúde pública vem unindo as ciências 

da vida, as ciências da natureza e as engenharias em busca do equilíbrio saudável entre a 

população e o meio ambiente. 

Através da história, constatou-se a interferência do meio ambiente e sua relação direta nos 

níveis de saúde da população. A necessidade de estudo da interrelação entre saúde e meio 

ambiente serviu como base para a criação da área denominada de Saúde Ambiental. Segundo 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 1999), “Saúde Ambiental é o campo de atuação da saúde 

pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser 

humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e seu bem-estar”. 

A grande preocupação com a  saúde pública e a problemática ambiental vem nas últimas 

décadas diminuindo a distância entre as áreas médicas e a engenharia sanitária e ambiental. 

“Porém, os programas de melhorias no ambiente têm ações bastantes diferenciadas daquelas 

de atenção médica, ainda que não possam estar desvinculadas” (RIBEIRO , 2004).   

Segundo Ribeiro (2004), o grande número de fatores ambientais que podem afetar a saúde 

humana é um indicativo da complexidade das interações existentes e da amplitude de ações 

necessárias para melhorar os fatores ambientais determinantes da saúde.  

Sabendo do amplo espectro de estudo da Saúde Ambiental, um dos passos básicos para 

promover a integração dos campos de atuação é a informação, ou seja, a coleta e a análise de 

dados referente a cada área. 

Em todo processo de estudo não se pode deixar de lado a participação da população, que tem 

através de suas articulações entre si, importância direta nos níveis de Saúde Ambiental. Nesse 

contexto, aparece como ferramenta de auxílio a várias áreas a Epidemiologia. Segundo Last 

(2000), a “Epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos 

estados ou eventos relacionados à saúde em especificas populações e a aplicação desses 

estudos no controle dos problemas de saúde”. 
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3.1.1 A Evolução da Saúde Ambiental 

Desde os primórdios da Grécia antiga, há escritos relacionando a existência de doenças, 

principalmente as endêmicas, com as características do local. Observou-se naquele tempo que 

determinadas características (clima, vegetação, hidrografia, relevo, posicionamento 

geográfico, dentre outras) geravam fatores que resultavam em diferentes doenças e padrões 

epidemiológicos. Ao notar a influência da geografia nos padrões epidemiológicos, a 

comunidade voltada a estudos na área da saúde passou a estudar o papel do meio ambiente e 

sua relação com as doenças (RIBEIRO, 2004). 

Segundo a autora, a cidade-estado grega dispunha de obras de saneamento, drenagem pluvial 

e fornecimento de água, que associado aos estudos de Hipócrates permitiram os primeiros 

estudos relacionando saúde-meio ambiente. 

Segundo Lemkow (2002), o higienismo e os movimentos sanitaristas posteriores foram 

fortemente influenciados pela obra de Hipócrates, e seus seguidores têm no meio ambiente a 

base para a identificação da origem e da solução para os problemas da saúde. 

Após a conquista da região do Mediterrâneo pelos romanos, os estudos sobre saúde e 

saneamento foram herdados dos gregos e posteriormente foram evoluindo com a ajuda dos 

trabalhos de “engenheiros e administradores”, que buscaram ampliar e melhorar as condições 

do saneamento, que segundo Ribeiro (2004), tornou-se um exemplo marcante na história da 

saúde pública.  

A queda do império greco-romano causou um enfraquecimento nas praticas de saúde pública, 

dando uma crescente relevância a fatores espirituais e crenças religiosas, no que diz respeito à 

contaminação e à cura por doenças contagiosas. O abastecimento de água “limpa” ainda era 

praticado, porém o lixo se tornou o principal problema das cidades naquela época (ROSEN, 

1994). 

Do inicio do século XVI até meados do século XVIII, já com uma melhor organização e 

estrutura nas cidades e avanços na medicina, buscou-se uma melhoria nas condições de saúde 

da população. Com a ajuda atuante de forças políticas, estudiosos passaram a observar e 

classificar melhor as doenças que incidiam nas comunidades, dando força as vertentes de 

estudo da Saúde Ambiental. 
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Apesar de já constatada a importância da relação saúde e ambiente, até o século XVIII, os  

progressos eram bem restritos. A exploração marítima, a experimentação científica e a 

revolução feita com a impressão, possibilitaram a expansão e difusão do conhecimento. A 

partir daí, passou-se a usar a expressão novo Hipocratismo para designar as tendências da 

medicina naquela período. 

No século XVIII, após reconhecer que a saúde impactava diretamente a força de trabalho e, 

consequentemente, a produção econômica, a Inglaterra adotou métodos estatísticos e 

numéricos afim de elaborar estudos e implementar medidas na área da saúde preventiva. 

Essas atividades, entretanto, eram limitadas por fatores políticos, econômicos e sociais 

(RIBEIRO, 2004). 

Somente no século XIX, com a reforma sanitária, o meio ambiente passou a fazer parte de 

estudos e políticas sobre saúde. A reforma sanitária obrigava uma série de intervenções, tais 

como o fornecimento de água “pura” e a disposição adequada do lixo (RIBEIRO, 2004). 

A evolução do conhecimento não afastou as crenças espirituais e religiosas, que com o poder 

das igrejas ainda influenciava a população. A teoria dos miasmas, segundo Ribeiro (2004), 

relacionava a origem das doenças aos odores e vapores “contaminados” que circulavam pelas 

cidades, oriundos do lixo e das excretas humanas e de animais. 

Ainda no século XIX, várias vertentes de estudo buscavam explicar e solucionar os problemas 

de saúde pública. Com a teoria dos organismos microscópicos vivos de Henle datada de 1840, 

a Teoria dos Germes de Pasteur  de 1861, a descoberta do bacilo da tuberculose (1882) e do 

vibrião do cólera (1883), fortaleceu-se a Teoria dos Germe e a Bacteriologia. 

Rápidos avanços garantiram grande sucesso nas condições de saúde pública. A melhora nos 

indicadores epidemiológicos era notável, e novas descobertas na área médica, como vacinas, 

antibióticos e melhores procedimentos cirúrgicos, associados à expansão e à melhoria dos 

serviços de saneamento básico, marcaram as primeiras décadas do século XX, com o controle 

de grande parte das doenças infecciosas, decréscimo nas taxas de mortalidade e aumento na 

expectativa de vida da população. 

O desenvolvimento tecnológico e industrial da Europa e dos Estados Unidos proporcionou 

uma estabilidade econômica, que possibilitou maiores investimentos em saúde e saneamento.  
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No final do século XIX, a Ecologia e disciplinas afins haviam se firmado como áreas de 

estudo, com grande volume de conceitos ecológicos e de trabalhos descritivos da relação entre 

organismos e seus entornos (RIBEIRO, 2004). A partir daí, começava-se a entender as 

relações entre espécies e suas interações com o meio ambiente. 

Nesse enfoque, o padrão de distribuição de doenças num país, ou numa região geográfica, 

depende de vários fatores ambientais que afetam cada membro de sua população, desde seu 

nascimento até sua morte. A resposta de indivíduos a um aspecto nocivo do ambiente 

depende, também, de sua constituição genética. Os fatores ambientais podem ser: agentes 

físicos, agentes químicas, agentes biológicos e fatores nutricionais. Eles estão relacionados às 

características geográficas de uma região, à cultura dos grupos, ao status socioeconômicos e a 

fatores ocupacionais (HUTT e BURKITT, 1986).  

Nos últimos 60 anos, com os avanços econômicos e tecnológicos, houve uma melhoria 

generalizada nas condições de saúde pública. Mesmo com essa melhoria, ainda nota-se uma 

grande desigualdade entre países e até mesmo no interior dos próprios países. Nos países mais 

desenvolvidos, com melhor distribuição de renda, elevado nível de escolaridade e melhores 

meios de informação, viu-se uma homogeneização das causas de adoecimento e morte. Nos 

países mais pobres ainda impera as doenças infecciosas, porém a evolução na saúde 

acompanha a forte industrialização e tende a uma melhora nos níveis de saúde pública e 

saneamento. 

Os avanços na medicina também trouxeram malefícios. Em 1959, descobriu-se o primeiro 

caso de resistência de bactérias à penicilina. Isso contribuiu para a volta à pesquisa da relação 

existente entre saúde e meio ambiente (RIBEIRO, 2004).  

Novos estudos constataram a importante influência das causas externas como fatores 

desencadeantes de doenças, trazendo novamente à tona a Saúde Ambiental e sua influência na 

saúde da população. 

Na segunda metade do século XX, a Saúde Ambiental ganhou realce sob um novo enfoque, 

que visava identificar impactos ambientais de ações humanas e suas repercussões na saúde 

(RIBEIRO, 2004). Contudo, segundo Sorre (1967), há uma geografia das enfermidades 

infecciosas no globo terrestre relacionada às faixas climáticas (temperatura e umidade). 
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3.1.2 Tríade Ecológica: Hospedeiro, Agente e Meio Ambiente 

Diante das recorrentes enfermidades infecciosas e sua relação com a geografia terrestre, os 

vetores passaram a ser os vilões causadores de doença. A principal tática para combater os 

vetores era o uso de substancias químicas, como o DDT, porém, segundo Ribeiro (2004), esta 

forma de luta também mostrou-se problemática. Os vetores desenvolveram resistência ao 

DDT que, por sua vez, frequentemente tinham resultados mais negativos sobre a Saúde 

Ambiental do que a própria doença que se pretendia exterminar. As contaminações tornaram-

se frequentes, sobretudo no âmbito dos profissionais de saúde. Mas o meio ambiente foi o 

principal prejudicado e as aves foram muito afetadas. Era urgente a necessidade de um novo 

modelo de Saúde Ambiental, que enfocasse aspectos preventivos. 

A década de 70 foi muito marcante na questão ambiental. Com a forte industrialização 

apareceram as primeiras preocupações com o meio ambiente, e a partir daí, desenvolveu-se, 

principalmente nos Estados Unidos, os primeiros programas de combate e monitoramento da 

poluição do ar e água, com linhas de crédito e empréstimos para projetos de tratamento de 

emissões. Essa tendência se espalhou pelo mundo e estabeleceu-se os primeiros padrões de 

qualidade para o ar e para a água (RABE, 2008). Em paralelo, houve a ampliação do conceito 

de Saúde Ambiental. 

Inúmeras conferências internacionais sobre o tema se sucederam desde então e vêm 

influenciando políticas de saúde coletiva em diversos países. O paradigma hospedeiro-agente-

meio ambiente se expandiu, com um alargamento da definição de cada um dos componentes, 

em relação tanto às doenças infecciosas quanto às doenças crônico-degenerativas. As 

intervenções para mudar os fatores relativos aos hospedeiros, aos agentes etiológicos ou aos 

ambientes constituem a essência da atual saúde pública (RIBEIRO, 2004). 

A partir da compreensão que a saúde da população depende tanto de fatores ambientais 

quanto das características dos indivíduos, surgiu o conceito de risco. Segundo Teixeira 

(2014), entende-se por risco em Epidemiologia a probabilidade de ocorrência de uma 

determinada doença ou de um evento adverso á saúde e como fator de risco o elemento ou 

característica positivamente associado ao risco ou à probabilidade de desenvolver uma 

determinada doença. 
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Analisando esses novos conceitos e o cenário vigente da saúde publica, várias conferencias 

internacionais e organizações buscaram divulgar os conhecimentos e padronizar e difundir 

parâmetros de regulamentação ambiental.  

3.1.3 Saúde Ambiental no Brasil 

A evolução da Saúde Ambiental no Brasil, em linhas gerais, acompanhou a comunidade 

internacional, porém com um certo atraso. 

A década de 1970, como já citado, foi uma década muito importante na evolução da Saúde 

Ambiental em todo o mundo. Foi nessa década que o mundo passou a olhar com outros olhos 

a questão do meio ambiente e sua vinculação com a saúde coletiva.  

No Brasil não foi diferente, os anos 70 marcaram os primeiros passos do país nas questões 

socioambientais. A criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da 

República - SEMA e de órgãos de controle ambiental estaduais, como a Cetesb em São Paulo, 

seguindo os modelos norte-americanos, estabeleceram os primeiros padrões de qualidade do 

ar e das águas no Brasil, visando inicialmente a poluição industrial. 

A evolução da legislação foi um grande passo regulador da questão ambiental, nos anos 80. A 

questão ambiental se fortaleceu com a inclusão de artigos na Constituição Federal (BRASIL, 

1988) voltados para defesa do meio ambiente e também para a Saúde Ambiental. 

Nos anos 80 e 90, o modelo de crescimento econômico brasileiro gerou forte concentração de 

renda e de infraestrutura, com exclusão de expressivos segmentos sociais. Ainda hoje, 

observa-se um nível de qualidade ambiental insatisfatório, com decorrentes problemas de 

saúde, tais como doenças infecto-parasitárias nos bolsões de pobreza das cidades e do país, 

onde são precárias as condições sanitárias e ambientais. Uma parcela da população que vive 

em condições precárias é mais vulnerável às agressões ambientais, propiciadoras de doenças. 

Esses fatores, agravados pela falta de infraestrutura e de serviços de saneamento nas áreas 

mais pobres, levam a uma sobrecarga do setor de saúde com pacientes acometidos por 

doenças evitáveis. Mesmo assim, tem havido um aumento da expectativa de vida no país, a 

despeito dos idosos e crianças constituírem os grupos de maior risco para os efeitos negativos 

da poluição ambiental (RIBEIRO, 2004). 
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Na população brasileira há o reflexo das políticas públicas apontadas anteriormente, 

traduzindo-se na coexistência de doenças infectocontagiosas e crônico-degenerativas. As 

primeiras, relacionadas à presença de vetores e à contaminação das águas, e as crônico-

degenerativas, fundamentalmente, à poluição ambiental, à má qualidade dos hábitos 

alimentares, ao sedentarismo e ao estresse. Cresce, também, os óbitos e lesões causados por 

acidentes e violência, especialmente entre os jovens do sexo masculino (BRASIL, 1999). 

Juntamente com a evolução das legislações, nas três esferas de poder (federal, estadual e 

municipal), vem evoluindo órgãos de regulamentação e fiscalização, aumentando a eficiência 

das leis e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Entretanto, o país está longe de 

um cenário favorável ao meio ambiente e à Saúde Ambiental. 

3.1.4 Saúde, Desenvolvimento e Ética 

Ao se perceber os grandes danos causados por ações antrópicas ao longo das ultimas décadas, 

a proposta de desenvolvimento sustentável, inicialmente empunhado pelos ambientalistas, 

vem ganhando muitos adeptos (RIBEIRO, 2004).   

As condições ambientais dentro de uma região, trás consigo vários fatores relevantes, o que 

resulta na necessidade de uma discussão interdisciplinar, afim de sanar o problema da Saúde 

Ambiental. Essa discussão passa por várias áreas, porém sempre ligadas a uma área 

importante, a Ética.  

A desigualdade ambiental é a exposição de indivíduos e grupos sociais a riscos ambientais 

diferenciados. Os indivíduos não são iguais do ponto de vista do acesso a bens ambientais, 

tais como ar puro, áreas verdes, locais salubres para moradia, dentre outros, embora muitos 

desses bens sejam públicos (TORRES, 1997).  

No entanto, o espectro ideológico do ambientalismo é altamente complexo, indo de uma 

abordagem mais naturalista e ecocêntrica, passando pela ecologia social, até o eco-socialismo 

(DIEGUES, 1994).  
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Os princípios éticos baseados nos conceitos de justiça ambiental, explicitados por Alier e 

Jusmet (2013), desmistificam a relação que se faz entre pobreza e degradação ambiental, 

mostrando que é a riqueza e não a pobreza que causa o esgotamento dos recursos naturais. No 

entanto, a riqueza permite escapar da degradação, exportando-a para outros locais. Já os 

pobres dependem mais dos recursos locais porque não têm poder de compra para participar do 

comércio  internacional, nem para habitar em condições de menor risco à saúde por conta de 

contaminação e da degradação ambiental. 

A justiça ambiental é entendida como um conjunto de princípios e práticas que asseguram que 

nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais 

negativas de operações econômicas, decisões de politicas e programas, ou a ausência delas, 

assegurando o acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país (PORTO, 2004). 

Com o passar dos anos, surgem várias novas tecnologias, áreas de mercados, pesquisas de 

produtos, avanços tecnológicos, avanços industriais e fatores que favorecem, e ao mesmo 

tempo, criam problemas para a saúde da população e o meio ambiente. Cabe à população, 

principalmente às pessoas ligadas a áreas de estudo sócio-ambientais, buscar medidas e 

propor soluções para melhorar a qualidade de vida da população e ao mesmo tempo proteger 

o meio ambiente.   

3.2 Delineamento Ecológico 

Adotou-se neste subitem uma análise do delineamento ecológico, bem como de outros 

desenhos de pesquisa em Epidemiologia sistematizada há mais de 40 anos por MacMahon e 

Pugh, aperfeiçoada por Lilienfeld e Stolley, com base no texto de Almeida Filho e 

Rouquayrol (2006). 

Conjuntos formados por indivíduos constituem a base da investigação epidemiológica. Os 

agregados de que trata a pesquisa epidemiológica são quase sempre referidos a uma base 

geográfica e temporal, constituindo populações em um sentido estrito. Tais agregados são 

mais do que um somatório dos indivíduos que os compõem, porque os coletivos humanos são 

necessariamente determinados social e culturalmente. Por esse motivo, a Epidemiologia 

estuda duas classes de seres: agregados humanos, coletivos de homens e mulheres, e 

indivíduos membros desses agregados (ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL, 2006).  
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Estudos epidemiológicos podem ser classificados de acordo com dois aspectos 

complementares: o primeiro refere-se ao posicionamento do investigador e o segundo remete 

à dimensão temporal do estudo – Quadro 3.1.  

Quanto ao posicionamento do investigador: 

(i) Posição passiva ( observacional );                                      

(ii) Posição ativa ( intervenção ).  

Quanto à dimensão temporal do estudo: 

(i) Instantânea ( transversal );     

 (ii) Serial ( longitudinal ); 

Quadro 3.1 - Tipologia dos desenhos de investigação epidemiológica 

Fonte: ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL, 2006 

O estudo ecológico, a ser usado neste trabalho, é também chamado de estudo Agregado-

Observacional-Transversal, pois aborda áreas geográficas ou blocos de populações bem 

delimitados, analisando variáveis globais, quase sempre por meio da correlação entre 
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indicadores de condições de vida e indicadores de saúde (TEIXEIRA, 2014). No presente 

trabalho será utilizado a nomenclatura descrita no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Convenções para o fluxograma dos desenhos epidemiológicos 

 

Fonte: ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL (2006) 

Os indicadores de cada área ou bloco constituem-se em médias que se referem à sua 

população total, tomada como um agregado uniforme. Um diagrama analítico desse tipo de 

estudo, em que se representa a comparação direta entre as populações N1 a Nn no que se refere 

aos indicadores de distribuição de enfermidades ou doenças (D1 a Dn) correlacionados com os 

respectivos graus de exposição (E1 a En) pode ser visto na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Diagrama analítico do estudo ecológico 

   

Fonte: ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL (2006) 

Os estudos ecológicos podem ser classificados em dois subtipos, segundo Teixeira (2014):  
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1. Investigação de base territorial: bairros, cidades, estados, países,... 

2. Investigação de agregados institucionais: fábricas, escolas, UBS, ... 

As investigações de base territorial utilizam referências geográficas para definição das suas 

unidades de informação, em qualquer nível de abrangência. Os estudos de agregados 

institucionais tomam organizações coletivas como referência para a definição da sua unidade 

de informação. Assim, uma pesquisa comparativa da situação de saúde em uma amostra de 

fábricas ou uma análise da distribuição de uma dada patologia entre escolas ou, ainda, um 

estudo que avalia o perfil epidemiológico das prisões em uma região, seriam todos exemplos 

do desenho agregado-observacional-transversal ou delineamento ecológico (ALMEIDA 

FILHO & ROUQUAYROL, 2006). 

As características gerais do delineamento ecológico - subclassificações, vantagens, problemas 

e formas de análise dos resultados - podem ser vistos no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Características do delineamento ecológico 

 

Fonte: ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL (2006) 
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A síntese das medidas de ocorrência, das medidas de associação e das medidas de 

significância estatística para os diferentes tipos de estudos epidemiológicos são apresentadas 

de modo esquemático no Quadro 3.4, em que destacou o delineamento ecológico. 

Quadro 3.4 – Medidas em diferentes tipos de estudos epidemiológicos 

Fonte: ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL (2006) 

3.3 Correlação, Regressão e Significância Estatística 

3.3.1 Correlação 

Ao se observar duas ou mais variáveis, pode-se analisar se existem relações entre as mesmas. 

Sendo a relação entre as variáveis de caráter quantitativo, a correlação é o instrumento 

adequado para descobrir e medir essa relação (CRESPO, 1997). Quando duas variáveis estão 

ligadas por uma relação estatística, diz-se que existe correlação entre elas. 

Segundo Crespo (1997), representando em um sistema coordenado cartesiano ortogonal os 

pares ordenados (xi, yi), obtém-se uma nuvem de pontos que é denominado diagrama de 

dispersão, como visto na Figura 3.2. 

Os pontos obtidos, vistos em conjunto, formam uma elipse diagonal, e quanto mais fina for 

essa elipse, mais ela se aproximará de uma reta. Diz-se, então, que a correlação de forma 

elíptica tem como “imagem” uma reta, observada na Figura 3.3, que denomina-se correlação 

linear (CRESPO, 1997). 
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Figura 3.2 – Diagrama de dispersão 

 

Fonte: CRESPO (1997) 

 

Figura 3.3 - Diagrama de dispersão com reta imagem 

 

Fonte: CRESPO (1997) 

 

É possível verificar que a cada relação está associada como “imagem” uma relação funcional. 

Por esse motivo, as relações funcionais são chamadas relações perfeitas. Assim, as 

correlações podem ser, de acordo com a Figura 3.4:  
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(i) linear positiva: se os pontos do diagrama têm como “imagem” uma reta ascendente; 

(ii)  linear negativa: se os pontos do diagrama têm como “imagem” uma reta descendente; 

(iii) não- linear: se os pontos do diagrama têm como “imagem” uma curva. 

  

 

Figura 3.4 - Diagrama de correlações lineares 

 

Fonte: CRESPO (1997) 

 

3.3.2  Regressão 

Segundo Crespo (1997), sempre que se deseja estudar determinada variável em função de 

outra, faz-se uma análise de regressão. Pode-se dizer que a análise de regressão tem por 

objetivo descrever, através de um modelo matemático, a relação entre duas variáveis, partindo 

de “n” observações das mesmas. A variável sobre a qual deseja-se fazer uma estimativa 

recebe o nome de variável dependente e a outra recebe o nome de variável independente. 
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Sendo assim, supondo X a variável independente e Y a variável dependente, procura-se 

determinar o ajustamento de uma reta à relação entre essas variáveis, ou seja, obter uma 

função definida por:  

Y = a.X + b 

Logo depois, calcula-se os valores dos parâmetros “a” e “b” com a ajuda das fórmulas do 

Quadro 3.5: 

Quadro 3.5 – Coeficientes angular e linear da reta 

 

3.3.3 Significância Estatística 

A significância estatística de um resultado é uma medida estimada do grau em que este 

resultado é "verdadeiro" no sentido de que seja realmente o que ocorre na população. Mas 

tecnicamente, o valor do nível-p representa um índice decrescente da confiabilidade de um 

resultado. Quanto mais alto o nível-p, menos se pode acreditar que a relação observada entre 

as variáveis na amostra é um indicador confiável da relação entre as respectivas variáveis na 

população. Especificamente, o nível-p representa a probabilidade de erro envolvida em aceitar 

o resultado observado como válido, isto é, como representativo da população.  

Por exemplo, um nível-p de 0,05 (1/20) indica que há 5% de probabilidade de que a relação 

entre as variáveis encontrada na amostra seja falsa. Em outras palavras, assumindo que haja 

relação entre aquelas variáveis na população e o experimento de interesse seja repetido várias 

vezes poder-se-á esperar que, em aproximadamente 20 realizações do experimento, haveria 

apenas uma em que a relação entre as variáveis em questão não seria igual a que foi observada 
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na amostra. Em muitas áreas de pesquisa, o nível-p de 0,05 é costumeiramente tratado como 

um "limite aceitável" de erro, como será, inclusive, adotado no presente trabalho. 

 

Não há meio de evitar arbitrariedade na decisão final de qual nível de significância será 

tratado como realmente "significante". Ou seja, a seleção de um nível de significância “p” 

acima do qual os resultados serão rejeitados como inválidos é arbitrária. Na prática, a decisão 

final depende usualmente de:  

- se o resultado foi previsto a priori ou apenas a posteriori no curso de análises e comparações 

efetuadas no conjunto de dados;  

- no total de evidências consistentes do conjunto de dados; e  

- nas "tradições" existentes na área particular de pesquisa.  

Tipicamente, em muitas ciências, resultados que atingem nível-p 0,05 são considerados 

estatisticamente significantes, mas este nível ainda envolve uma probabilidade de erro 

razoável de 5%.  

 

Resultados com um nível-p 0,01 são comumente considerados estatisticamente “muito” 

significantes, e com nível-p 0,005 ou nível-p 0,001 são frequentemente chamados "altamente" 

significantes. Estas classificações, porém, são convenções arbitrárias e apenas informalmente 

baseadas em experiência geral de pesquisas científicas. Uma consequência dessas convenções 

arbitrárias é que um resultado considerado significante a 0,05, por exemplo, não será 

significativo com nível-p igual a 0,01. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da área de estudo: Coronel Pacheco.  

Situado no estado de Minas Gerais, na mesorregião da Zona da Mata, o município de Coronel 

Pacheco teve origem em um antigo povoado denominado São Vicente, em homenagem ao 

padroeiro São Vicente de Paula. Em 1890, passou a se chamar Água Limpa, sendo ainda um 

distrito vinculado a Juiz de Fora. Pela Lei Estadual n° 336, de 27/12/1948, o distrito de Água 

Limpa tomou o nome de Coronel Pacheco, em homenagem ao Coronel José Manoel Pacheco, 

benemérito do lugar. Posteriormente, pela Lei Estadual n° 2.765, de 30/12/1962, o distrito foi 

desmembrado de Juiz de Fora e elevado a categoria de município. Juntamente com mais 29 

municípios faz parte da microrregião econômica de Juiz de Fora (IBGE, 2015). 

Situada no coração da Zona da Mata Mineira com suas fazendas antigas que remete aos 

tempos dos barões do café, a cidade de Coronel Pacheco tem uma população estimada pelo 

IBGE de 3.101 habitantes em 2014. As pessoas nascidas no município são denominados de 

pachequenses e distribuídos por um cinturão verde de sinuosas montanhas com 131,511 km
2
 

de área geográfica (IBGE, 2013).  

Localizando-se nas coordenadas Latitude Sul 21º35’16” e Longitude Oeste 43º15’57”, sua 

altitude em relação ao nível do mar é de 484 metros no ponto central da cidade, sendo que seu 

ponto mais baixo localiza-se na foz do Ribeirão Liberdade com 409 metros e o ponto máximo 

ocorre na divisa com o município de Juiz de Fora, 1.070 metros. O fuso horário é UTC-3. A 

mancha urbana do município situa-se na porção montante da bacia hidrográfica regional do 

rio Pomba, mas é atravessada por pequenos cursos d’água, típicos das nascentes, de alta 

declividade e pequena disponibilidade hídrica. Os municípios limítrofes são Chácara a 

sudeste, Goianá a nordeste, Juiz de Fora a sudoeste, e Piau a noroeste – Figura 4.1. Coronel 

Pacheco integra a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna – 

AMPAR (PMSB-CP, 2013). 

Coronel Pacheco é acessado pela rodovia estadual MG-353 partindo da cidade de Juiz de Fora 

e pela rodovia estadual MG-133, partindo do município de Piau – Figura 4.2. Em relação à 

distância entre os grandes centros, tomando-se por referência a BR-040, encontra-se a 273 km 

de Belo Horizonte, 178 km do Rio de Janeiro, 474 km de São Paulo, 997 km de Brasília 

(PMSB-CP, 2013). 



 

21 

 

O município se desenvolveu ao longo da rodovia estadual MG-353, estando limitada sua sede 

municipal por fazendas, de certa forma prejudicando o desenvolvimento urbano do município 

e dificultando a abertura de novos loteamentos. Em decorrência dessas condições, o 

município apresenta um traçado linearmente distribuído ao longo da rodovia MG-353. 

Atualmente a área urbana de Coronel Pacheco possui quatro bairros: São Cristóvão, Centro, 

Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida (PMSB-CP, 2013). 

Figura 4.1 – Localização de Coronel Pacheco em relação aos municípios limítrofes 

Fonte: PMSB-CP (2013) 

 

Figura 4.2 – Acesso ao município de Coronel Pacheco 

 
Fonte: PMSB-CP (2013) 
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O clima é o Tropical de Altitude, tendo distintas duas estações, uma chuvosa e outra seca, 

predominando a Massa Tropical Marítima e a Frente Polar Atlântica. A variação de 

temperatura apresenta média anual de 20,6°C, máxima anual de 25,6°C e mínima anual de 

15,6°C, com índice pluviométrico anual de 1.400mm (PMSB-CP, 2013). 

Com base nos dados do Portal ODM (2016), o índice de urbanização do município no ano de 

2010 era de 71,91%. A esperança de vida ao nascer no município é de 72,36 anos (2010). 

Entre os anos de 2000 e 2010, o crescimento anual da população foi de 0,28%. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM do município foi de 0,669 para o ano de 2010, 

indicando que o município está no 432° lugar no ranking estadual, sendo que Minas Gerais 

possui 853 municípios, ou seja, Coronel Pacheco está situado na faixa de desenvolvimento 

humano médio segundo a escada do IDHM proposta pelas Nações Unidas. 

Na economia local, destaca-se o setor de serviços e da agropecuária, sendo referência nacional 

pois abriga a sede experimental da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) Gado de Leite, sendo que, essa unidade tem se consolidado como referência 

mundial em pesquisas para pecuária leiteira de clima tropical. De acordo com dados 

publicados pelo IBGE (2013), o município tem 32,8% de seu valor adicionado proveniente da 

agropecuária, 12,0% proveniente da indústria e 55,2% proveniente de serviços, excluído 

administração, saúde e educação públicas. 

Segundo o Portal ODM (2015), verificou-se em 2010, que 23% das crianças de 4 a 9 anos e 

55,8% dos jovens de 15 a 17 anos, não estavam na escola. O Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, que combina rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, 

aplicado no último ano das series iniciais e finais do ensino fundamental, pode variar de 0 a 

10. A partir do IDEB, Coronel Pacheco encontra-se na 504
a
 posição entre os 5.565 municípios 

do Brasil, quando avaliados os alunos dos anos iniciais (nota 6,3), e na 2.054
a
 posição, no 

caso dos alunos dos anos finais (nota 4,3) do ensino fundamental. 

Conforme dados disponibilizados pelo IBGE (2015), o município conta com três 

estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial total.  

No ano de 2013, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos era de zero óbitos a 

cada mil nascidos vivos. Já a taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o 



 

23 

 

município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, foi também de zero óbitos a cada mil 

crianças menores de um ano. Quanto à imunização, que é considerada uma das ações que 

contribuem para a redução de mortalidade infantil, registrou-se em 2013 que 99% das 

crianças menores de um ano de idade estavam com a carteira de vacinação em dia. Ainda, no 

município entre 2001 e 2012, houve seis casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre 

os quais, um caso confirmado de leishmaniose e cinco notificações de dengue. A taxa de 

mortalidade associada às doenças transmitidas por mosquitos, em 2012, foi nula (ODM, 

2015). 

A prestação do serviço de abastecimento de água é realizada pela Prefeitura Municipal, que 

dispõe de sistema de captação, tratamento e distribuição, atendendo 100% da população 

urbana. No que concerne ao sistema de esgotamento sanitário, segundo dados fornecidos pela 

Prefeitura Municipal, o município coleta 95% do esgoto doméstico gerado, lançando in natura 

nos corpos receptores. No tocante ao tratamento, 1,19% dos domicílios têm solução individual 

do tipo fossa séptica. O sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos também é de 

responsabilidade da administração municipal. Atualmente, a área urbana conta com coleta 

(terceirizada pela empresa União Recicláveis Ltda) diária de lixo em toda a malha viária, 

enquanto que na zona rural esse serviço é realizado uma vez por semana. A disposição final 

ocorre em aterro controlado. A coleta de resíduos hospitalares é feita pela Agência de 

Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra – ACISPES. A disposição de resíduos da 

construção civil conta com área própria para a sua destinação, além de serem reutilizados em 

obras viárias do município (PMSB-CP, 2013). 

Em Coronel Pacheco apesar de não haverem relatos de problemas de áreas criticas quanto à 

empoçamento ou inundações, foi observada uma falta de infraestrutura de microdrenagem 

urbana, principalmente das unidades enterradas como boca-de-lobo e galeria (PMSB-CP, 

2013). 
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4.2 Metodologia Utilizada 

Inicialmente, foi feita uma análise descritiva da taxa de mortalidade para crianças menores de 

cinco anos, da proporção de crianças menores de dois anos desnutridas e do número de casos 

de dengue em usuários do Sistema Único de Saúde em Coronel Pacheco, Minas Gerais, cujos 

dados foram coletados junto ao Portal ODM (2015), referente ao intervalo temporal 2000 a 

2013. 

Foi formulada a hipótese de que o progressivo acesso a serviços de saneamento básico – aqui 

entendido como acesso à rede de abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à coleta 

de lixo – repercutiu de maneira inversamente proporcional sobre a taxa de mortalidade para 

crianças menores de cinco anos, sobre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas e sobre a taxa de incidência de dengue na população de Coronel Pacheco, Minas 

Gerais, no período 2000 a 2013. 

De posse dessas informações, através da regressão linear, da Correlação de Pearson e da 

significância estatística, verificou-se se há ou não confirmação da hipótese formulada sobre o 

impacto da proporção da população atendida por serviço de abastecimento de água (SAA), 

por serviço de esgotamento sanitário (SES) e por serviço de coleta de lixo (SLU) sobre a taxa 

de mortalidade para crianças menores de cinco anos (TM5), a proporção de crianças menores 

de dois anos desnutridas (PCD) e a taxa de incidência de dengue (TID). 

Foi utilizada a significância estatística (p) como medida estimada do grau em que 

determinado resultado é representativo da população. Em outras palavras, o valor de p 

representa um índice decrescente da confiabilidade do resultado encontrado. Neste trabalho 

foi adotado o valor de p ≤ 0,05, indicando resultados com 95% de confiabilidade, como 

parâmetro para a aceitação do resultado como sendo estatisticamente significativo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Taxa de Mortalidade em Menores de Cinco Anos (TM5) em Coronel 

Pacheco – MG 

A taxa de mortalidade em crianças menores de cinco anos representa o número de óbitos de 

crianças menores de cinco anos de idade por mil nascidos vivos em Coronel Pacheco no 

período entre 2000 e 2013 – Tabela 5.1.  

Este indicador estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os cinco primeiros anos de 

vida e, de modo geral, expressa o nível de desenvolvimento socioeconômico no local. A 

qualidade da infraestrutura sanitária existente e a qualidade dos recursos disponíveis para 

atenção à saúde materno-infantil são também determinantes da mortalidade nesse grupo 

etário. Na cidade de Coronel Pacheco, este indicador não apresentou uma tendência ao longo 

do tempo estudado, variando de forma aleatória, ora reduzindo, ora aumentando. 

Tabela 5.1 – Taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5)  

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS TM5 (óbitos/1000 nascidos vivos) 

2000 0 

2001 25,6 

2002 25,0 

2003 45,5 

2004 0 

2005 40,0 

2006 0 

2007 32,3 

2008 0 

2009 27,8 

2010 34,5 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

Fonte: DATASUS (2015) 
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5.2 Proporção de Crianças Menores de Dois Anos Desnutridas (PCD) em 

Coronel Pacheco – MG 

 

A proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) representa o número de 

menores de dois anos com baixo peso ou baixa altura em relação à população total desta faixa 

etária. Esse indicador retrata a insegurança alimentar, ou seja, quando a falta de recursos 

financeiros leva a família a realizar uma ruptura nos padrões alimentares em crianças menores 

de dois anos. A seguir, é apresentada a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas na população residente em Coronel Pacheco para o período entre 2000 e 2013 – 

Tabela 5.2.  

Observa-se na Tabela 5.2, que a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas 

(PCD) manteve-se praticamente constante em Coronel Pacheco, a saber, variando entre 0 a 

7,7% das crianças menores de dois anos no período em estudo. 

Tabela 5.2 – Proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) 

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS PCD (%) 

2000 0,6 

2001 3,8 

2002 4,9 

2003 1,3 

2004 7,7 

2005 5,7 

2006 0,5 

2007 0,8 

2008 0 

2009 0,8 

2010 1,1 

2011 0 

2012 0,3 

2013 0,1 

Fonte: SIAB (2015) 
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5.3 Taxa de Incidência de Dengue na População (TID) em Coronel 

Pacheco – MG 

 

A taxa de incidência da dengue na população é o número de casos novos confirmados de 

dengue, clássico e febre hemorrágica por 100 mil habitantes, na população residente em 

Coronel Pacheco no período entre os anos de 2000 e 2013 – Tabela 5.3. Tal indicador estima 

o risco de ocorrência de casos de dengue, em períodos endêmicos e epidêmicos, numa 

determinada população em um intervalo de tempo determinado.  

A taxa de incidência da dengue na população está relacionada à picada do mosquito Aedes 

aegypti infectado com um dos quatro vírus da dengue, do grupo dos flavivírus, dos sorotipos 

1, 2, 3 ou 4. Em Coronel Pacheco, na série histórica composta por 13 anos, 2000 a 2012, 

apenas em dois anos foi verificado a ocorrência de casos de dengue, 2008 e 2010, sem 

caracterizar epidemia, ou seja, incidência menor do que 300 casos por 100.000 habitantes. 

Tabela 5.3 – Taxa de Incidência de Dengue (TID) 

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS CASOS POPULAÇÃO     TID (por 100.000) 

2000 0 2900 0 

2001 0 2842 0 

2002 0 2785 0 

2003 0 2729 0 

2004 0 2719 0 

2005 0 2664 0 

2006 0 2611 0 

2007 0 2457 0 

2008 2 2407 83,09 

2009 0 2427 0 

2010 3 2983 100,57 

2011 0 2989 0 

2012 0 3043 0 

2013 - 3073 - 

Fonte: DATASUS (2015) 
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5.4 Proporção da População Provida por Serviço de Abastecimento de 

Água (SAA) em Coronel Pacheco – MG 

 

A proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) representa o 

percentual da população residente na cidade de Coronel Pacheco servida por rede pública de 

abastecimento de água nos anos de estudo, conforme registrado na Tabela 5.4.  

Observa-se na Tabela 5.4, que a proporção da população provida por serviço de 

abastecimento de água (SAA) em Coronel Pacheco manteve-se em um nível elevado, 

variando de 94,20 a 100% no período entre 2000 a 2013, indicando a universalização do 

serviço prestado à população. Entretanto, o indicador utilizado não considera a qualidade da 

água fornecida à população e a existência de intermitências no abastecimento de água que 

podem constituir risco à saúde pública. 

Tabela 5.4 – Proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) 

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS SAA (%) 

2000 98,80 

2001 98,33 

2002 97,87 

2003 97,40 

2004 96,94 

2005 96,48 

2006 96,03 

2007 95,57 

2008 95,12 

2009 94,67 

2010 94,20 

2011 96,37 

2012 98,60 

2013 100,00 

Fonte: Projeção a partir dos dados dos Censos Demográfico de 2000 (IBGE, 2002) e 2010 

(IBGE, 2011). 
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5.5 Proporção da População Provida por Serviço de Esgotamento 

Sanitário (SES) em Coronel Pacheco – MG 

 

A proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) representa a 

parcela da população que possui, em sua residência, ligação do domicílio à rede pública de 

coleta de esgotos sanitários ou à fossa séptica no município de Coronel Pacheco, no período 

considerado, conforme os dados constantes da Tabela 5.5. 

Em Coronel Pacheco, este indicador apresentou uma queda acentuada ao longo do período de 

2000 a 2013, reduzindo a cobertura populacional de 97,90% no ano de 2000 para 64,44% no 

ano de 2013. Tal indicador indica que 35,56% da população no ano de 2013 não contavam 

com serviço de esgotamento sanitário na cidade. 

Tabela 5.5 – Proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) 

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS SES (%) 

2000 97,90 

2001 96,90 

2002 95,90 

2003 94,92 

2004 93,95 

2005 92,99 

2006 92,03 

2007 91,04 

2008 90,16 

2009 89,23 

2010 88,40 

2011 79,56 

2012 71,60 

2013 64,44 

Fonte: Projeção a partir dos dados dos Censos Demográfico de 2000 (IBGE, 2002) e 2010 

(IBGE, 2011). 
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5.6 Proporção da População Atendida por Serviço de Coleta de Lixo 

(SLU) em Coronel Pacheco – MG 

A proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) representa, em termos 

percentuais, a parcela da população atendida com coleta de resíduos sólidos urbanos no 

município de Coronel Pacheco nos anos estudados, conforme  Tabela 5.6. 

O município de Coronel Pacheco apresentou ao longo do período de estudo percentuais acima 

de 95% na proporção de coleta de resíduos sólidos urbanos, atingindo a universalização dos 

serviços desde o ano 2000.  

Tabela 5.6 – Proporção da população atendida por serviço de coleta de lixo (SLU)               

em Coronel Pacheco – MG no período 2000 a 2013 

ANOS SLU (%) 

2000 97,40 

2001 97,56 

2002 97,72 

2003 97,88 

2004 98,04 

2005 98,20 

2006 98,36 

2007 98,52 

2008 98,68 

2009 98,84 

2010 99,00 

2011 99,16 

2012 99,32 

2013 99,49 

Fonte: Projeção a partir dos dados dos Censos Demográfico de 2000 (IBGE, 2002) e 2010 

(IBGE, 2011). 
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5.7 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 

Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Provida de Serviço de 

Abastecimento de Água (SAA) em Coronel Pacheco – MG 

 

Na Figura 5.1 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

abastecimento de água, menor é a taxa de mortalidade de menores de cinco anos de idade no 

município de Coronel Pacheco – MG.  

 
Figura 5.1 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e 

a proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Coronel 

Pacheco – MG 

 

 

O aspecto da Figura 5.1 está de acordo com o esperado, ou seja, uma relação inversamente 

proporcional entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da 

população provida por serviço de abastecimento de agua (SAA). Entretanto, ao se processar a 

análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R
2
 de 0,1039 para relação 

entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da população 

provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Coronel Pacheco com p = 

0,2611, valor superior ao da significância estatística (p) adotada neste trabalho de 0,05. Desta 

forma, concluiu-se que não há relação estatisticamente significante entre as variáveis 

estudadas. 
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5.8 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 

Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Provida por Serviço de 

Esgotamento Sanitário (SES) em Coronel Pacheco – MG  

 

Na Figura 5.2 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

esgotamento sanitário, maior é a taxa de mortalidade de menores de cinco anos de idade no 

Município de Coronel Pacheco – MG. 

 

Figura 5.2 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e 

a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de Coronel 

Pacheco – MG 

 

 

O aspecto da Figura 5.2 contraria a hipótese formulada, pois mostra uma relação diretamente 

proporcional entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da 

população provida por serviço de esgotamento sanitário.  

Contudo, ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente 

R
2
 de 0,1782 para relação entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de 

Coronel Pacheco - MG com p = 0,1327, valor superior ao da significância estatística (p) 

adotada neste trabalho de 0,05. Desta forma, concluiu-se que também não há relação 

estatisticamente significante entre estas duas variáveis. 
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5.9 Estudo da correlação entre a Taxa de Mortalidade em Menores de 

Cinco Anos (TM5) e a Proporção da População Provida por Serviço de 

Coleta de Lixo (SLU) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.3 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de coleta de 

lixo, menor é a taxa de mortalidade de menores de cinco anos de idade no município de 

Coronel Pacheco – MG. 

Figura 5.3 – Regressão linear simples entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e 

a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU)  

na cidade de Coronel Pacheco – MG 

 

 

O aspecto da Figura 5.3 ficou de acordo com o esperado, ou seja, uma relação inversamente 

proporcional entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a proporção da 

população provida por serviço de coleta de lixo (SLU). Na análise de regressão linear simples 

encontrou-se um coeficiente R
2
 de 0,0752 para a relação entre a taxa de mortalidade em 

menores de cinco anos (TM5) e a proporção da população provida por serviço de coleta de 

lixo (SLU) na cidade de Coronel Pacheco - MG com p = 0,3426, valor superior ao da 

significância estatística (p) adotada neste trabalho de 0,05. Desta forma, concluiu-se que não 

há relação estatisticamente significante entre as variáveis estudadas. 
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5.10 Resumo da Análise da Relação entre a Taxa de Mortalidade em 

Menores de Cinco Anos (TM5) e os Indicadores Sanitários Estudados em 

Coronel Pacheco – MG 

No estudo da relação da taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e os 

indicadores sanitários estudados, encontrou-se os seguintes resultados: 

1. Correlação inversamente proporcional com a proporção da população provida por serviço 

de abastecimento de água (SAA) sem associação estatística significativa (p = 0,2611); 

2. Correlação diretamente proporcional com a proporção da população provida por serviço de 

esgotamento sanitário (SES) sem associação estatística significativa (p = 0,1327); 

3. Correlação inversamente proporcional com a proporção da população provida por serviço 

de coleta de lixo (SLU) sem associação estatística significativa (p = 0,3426). 

5.11 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 

Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Provida de 

Serviço de Abastecimento de Água (SAA) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.4 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

abastecimento de água, maior é a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas. 

A tendência apresentada pela reta na Figura 5.4 não está de acordo com o esperado, ou seja, 

era esperado uma relação inversamente proporcional entre a proporção de crianças menores 

de dois anos desnutridas e a proporção da população provida por serviço de abastecimento de 

água.  
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Figura 5.4 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) 

na cidade de Coronel Pacheco – MG 

 
 

Ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R
2
 de 

0,0079 para relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a 

proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 

Coronel Pacheco com p = 0,7632, valor superior ao da significância estatística (p) adotada 

neste trabalho de 0,05. Assim pode-se concluir que não há relação estatisticamente 

significante entre as variáveis estudadas. 

5.12 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 

Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Provida por 

Serviço de Esgotamento Sanitário (SES) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.5 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

esgotamento sanitário, maior é a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas no 

município de Coronel Pacheco. 
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Figura 5.5 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na 

cidade de Coronel Pacheco – MG 

 

 

O gráfico da Figura 5.5 não ficou de acordo com o esperado, ou seja, uma relação 

inversamente proporcional entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas 

(PCD) e a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES). 

Entretanto, ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente 

R
2
 de 0,2091 para relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas 

(PCD) e a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na 

cidade de Coronel Pacheco com p = 0,1002, valor superior ao da significância estatística (p) 

de 0,05. A partir do valor de p, conclui-se que não há relação estatisticamente significante 

entre as variáveis. 

5.13 Estudo da correlação entre a Proporção de Crianças Menores de 

Dois Anos Desnutridas (PCD) e a Proporção da População Provida por 

Serviço de Coleta de Lixo (SLU) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.6 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de coleta de 

lixo, menor é a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas no Município de 

Coronel Pacheco. 
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Figura 5.6 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD)  e a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) na cidade 

de Coronel Pacheco – MG 

 

A reta de tendência apresentada no gráfico da Figura 5.6 está de acordo com o esperado, ou 

seja, uma relação inversamente proporcional entre a proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas (PCD)  e a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo 

(SLU).  

Quando da análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R
2
 de 0,3072 para 

a relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção 

da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) na cidade de Coronel Pacheco - MG 

com p = 0,0493, valor inferior ao da significância estatística (p) adotada neste trabalho de 

0,05. Logo, pode-se concluir que há relação estatisticamente significante entre as 

variáveis estudadas. 

Segundo Risso (1993) e Girout e Brown (1996), a ausência de coleta, associada ao manuseio e 

à disposição inadequados dos resíduos sólidos municipais, é importante fator de risco para a 

saúde pública em geral. 

Embora pouco pesquisada, há uma indicação, no meio técnico, da existência de associação 

entre doenças infecciosas e parasitárias e o manejo ineficiente de resíduos sólidos, embora se 

tenha constatado a exiguidade de dados quantitativos sobre a relação. Um estudo 
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epidemiológico em Belo Horizonte – MG revelou associação entre ausência de coleta de 

resíduos sólidos domiciliares e saúde pública, contribuindo para a sustentação científica desta 

relação (Catapreta e Heller, 1999). 

Alguns autores, como Onis et al. (2004) e Monteiro et al. (2009), afirmam que o declínio da 

desnutrição infantil no Brasil pode ser atribuído ao expressivo aumento do poder aquisitivo 

das famílias, ao crescimento da escolaridade materna, ao maior acesso à assistência à saúde 

materno-infantil e à ampliação de serviços públicos essenciais como, por exemplo, redes de 

abastecimento de água e de coleta de lixo.  

Ao se analisar os resultados, nota-se que o município de Coronel Pacheco tende a diminuir os 

níveis de crianças menores de dois anos desnutridas se mantiver, ao longo do tempo, a 

universalização do serviço de coleta de lixo, medida fundamental para reduzir a incidência de 

doenças diarreicas, parasitárias e infectocontagiosas na população infantil e, 

consequentemente, diminuindo os níveis de crianças menores de dois anos desnutridas. 

5.14 Resumo da Análise da Relação entre a Proporção de Crianças 

Menores de Dois Anos Desnutridas (PCD) e os Indicadores Sanitários 

Estudados em Coronel Pacheco – MG 

 

No estudo de correlação linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e os indicadores sanitários estudados, encontrou-se os seguintes resultados: 

1. Correlação diretamente proporcional com a proporção da população provida por serviço de 

abastecimento de água (SAA) sem associação estatística significativa (p = 0,7632); 

2. Correlação diretamente proporcional com a proporção da população provida por serviço de 

esgotamento sanitário (SES) sem associação estatística significativa (p = 0,1002); 

3. Correlação inversamente proporcional com a proporção da população provida por serviço 

de coleta de lixo (SLU) com associação estatística significativa (p = 0,0493). 



 

39 

 

5.15 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 

População (TID) e a Proporção da População Provida de Serviço de 

Abastecimento de Água (SAA) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.7 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

abastecimento de água, menor é a proporção da taxa de incidência de dengue. 

Figura 5.7 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e 

a proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA)  

na cidade de Coronel Pacheco – MG 

 

 

 

O resultado do gráfico está de acordo com o esperado, ou seja, uma relação inversamente 

proporcional entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a cobertura 

populacional por serviço de abastecimento de água (SAA). 

Ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R
2
 de 

0,3524 para relação entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a proporção da 

população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Coronel 

Pacheco com p = 0,0324, valor inferior ao da significância estatística (p) adotada neste 

trabalho de 0,05. Desta forma, concluiu-se que há relação estatisticamente significativa 
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entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a proporção da população 

provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Coronel Pacheco - 

MG. 

Segundo MAFRA et al (2010) dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito  

Aedes aegypti, que ocorre de forma epidêmica principalmente em regiões tropicais, onde 

condições ecológicas e sociais facilitam a disseminação do vetor e a circulação viral. 

Estudos demonstram, para todos os países nos quais circula o vírus da dengue, a 

impossibilidade de eliminar o Aedes aegypti. As justificativas para esse fenômeno são as 

condições ambientais favoráveis à proliferação e sobrevivência do mosquito, consequências 

do processo de urbanização desordenado, produzindo regiões com alta densidade 

demográfica, graves deficiências no abastecimento de água e na limpeza urbana e intenso 

trânsito de pessoas entre as áreas urbanas (TEIXEIRA et al, 2009; MEDRONHO, 2006) 

O comportamento da doença no Brasil é sazonal, particularmente na região Sudeste, com 

aumento da transmissão nos períodos de maior chuva e maiores temperaturas. Em 2008, no 

país, houve registro da circulação de três dos quatro sorotipos do vírus (Den1, Den2 e Den3) 

na maioria dos estados (Brasil, 2007).  

Medidas de controle e ações de vigilância têm se mostrado pouco efetivas na maior parte dos 

municípios brasileiros, revelando a complexidade da doença em populações humanas e a 

dificuldade de seu controle. Muitos fatores tem sido associados à circulação dos vetores e da 

virose, porém a dinâmica da transmissão ainda não é totalmente compreendida (KOOPMAN 

et al., 1991).  

Analisando os resultados obtidos pelo gráfico, pode-se levantar três hipóteses para explicar a 

ocorrência de dengue no município de Coronel Pacheco nos anos de 2008 e 2010.  

A doença pode ter chegado ao município devido ao intenso trafego de pessoas que migram 

diariamente para cidades vizinhas para trabalhar, principalmente Juiz de Fora, que sendo um 

polo regional, também foi alvo de incidência de dengue desde os anos de 2000. 

Problemas com a cobertura de  saneamento básico municipal, principalmente o abastecimento 

de água, que leva habitantes a estocarem água em reservatórios caseiros, muitas vezes sem 
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proteção. No entanto, estocar água em casa sem proteção adequada é um risco, pois os 

reservatórios podem se tornar focos de contaminação para dengue.   

A terceira e última hipótese está voltada à falta de conscientização da população quanto aos 

riscos de se manter reservatório de água potável nos domicílios sem a devida vedação, que 

podem se tornar futuros focos da dengue.  

5.16 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 

População (TID) e a Proporção da População Provida de Serviço de 

Esgotamento Sanitário (SES) em Coronel Pacheco – MG 

Na Figura 5.8 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de 

esgotamento sanitário, menor é a proporção da taxa de incidência de dengue no Município de 

Coronel Pacheco. 

Figura 5.8 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e 

 a proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES)  

na cidade de Coronel Pacheco – MG 
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O resultado do gráfico também está de acordo com o esperado, ou seja, uma relação 

inversamente proporcional entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a cobertura 

populacional por esgotamento sanitário (SES). 

Contudo, ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente 

R
2
 de 0,0048 para relação entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) na cidade de 

Coronel Pacheco com p = 0,8216, valor muito superior ao da significância estatística (p) 

adotada neste trabalho de 0,05. Desta forma, concluiu-se que não há relação estatisticamente 

significante entre as variáveis estudadas. 

5.17 Estudo da correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na 

População (TID) e a Proporção da População Provida por Serviço de 

Coleta de Lixo (SLU) em Coronel Pacheco – MG  

Na Figura 5.9 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de coleta de 

lixo, maior é a proporção da taxa de incidência de dengue no Município de Coronel Pacheco. 

Figura 5.9 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e 

 a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) 

na cidade de Coronel Pacheco – MG 
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Entretanto, ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente 

R
2
 de 0,1231 para a relação entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a 

proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) na cidade de Coronel 

Pacheco com p = 0,2398, valor superior ao da significância estatística (p) adotada neste 

trabalho de 0,05. Desta forma, concluiu-se que não há relação estatisticamente significante 

entre as variáveis. 

5.18 Resumo da Análise da Relação entre a Taxa de Incidência de 

Dengue na População (TID) e os Indicadores Sanitários Estudados em 

Coronel Pacheco – MG 

No estudo de correlação linear simples entre a taxa de incidência de dengue na população 

(TID) e os indicadores sanitários estudados, encontrou-se os seguintes resultados: 

1. Correlação inversamente proporcional com a proporção da população provida por serviço 

de abastecimento de água (SAA) com associação estatística significativa (p = 0,0324); 

2. Correlação diretamente proporcional com a proporção da população provida por serviço de 

esgotamento sanitário (SES) sem associação estatística significativa (p = 0,8216); 

3. Correlação inversamente proporcional com a proporção da população provida por serviço 

de coleta de lixo (SLU) sem associação estatística significativa (p = 0,2398). 

Logo, verificou-se a existência de correlação estatisticamente significante entre a taxa de 

incidência de dengue na população (TID) e a proporção da população provida por serviço de 

abastecimento de água (SAS) em Coronel Pacheco. 

5.19 Matriz de Correlações entre as variáveis estudadas para a cidade 
de Coronel Pacheco – MG 

A seguir, é feito uma Tabela com o resumo dos resultados encontrados nos nove estudos de 

correlação realizados no âmbito deste trabalho, a saber, correlação entre três indicadores 

epidemiológicos – taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5), proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue na 

população (TID) – e três indicadores sanitários – proporção da população provida por serviço 
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de abastecimento de água (SAA), proporção da população provida por serviço de esgotamento 

sanitário (SES) e proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) - que é 

apresentada na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Matriz de correlações entre as variáveis epidemiológicas e as variáveis 

relacionadas ao saneamento básico em Coronel Pacheco – MG 

Variáveis R
2
 (coeficiente de 

determinação) 

r (coeficiente de 

correlação de 

Pearson) 

p (significância 

estatística) 

TM5 x SAA 0,1039 - 0,3223 0,2611 

TM5 x SES 0,1782 + 0,4221 0,1327 

TM5 x SLU 0,0752 - 0,2742 0,3426 

PCD x SAA 0,0079 + 0,0889 0,7632 

PCD x SES 0,2091 + 0,4572 0,1002 

PCD x SLU 

TID x SAA 

0,3072 

0,3524 

- 0,5543 

- 0,5936 

0,0493 

0,0324 

TID x SES 0,0048 - 0,0693 0,8216 

TID x SLU 0,1231 + 0,3509 0,2398 

 

 

Para Cohen (1988), valores do coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 0,10 e 0,29 

podem ser considerados pequenos; escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como 

médios; e valores entre 0,50 e 1 podem ser interpretados como grandes. Dancey e Reidy 

(2006) apontam para uma classificação ligeiramente diferente: r = 0,10 até 0,30, correlação 

fraca; r = 0,40 até 0,60, correlação moderada; r = 0,70 até 1, correlação forte. Portanto, o certo 

é que quanto mais perto de um (independente do sinal ser positivo ou negativo) maior é o grau 

de dependência estatística linear entre as variáveis estudadas. No lado oposto, quanto mais 

próximo de zero o valor do coeficiente de correlação de Pearson, menor é a força dessa 

relação. 

Adotando-se a classificação de Cohen (1988), apresentaram correlação pequena ou fraca, com 

coeficiente de Pearson (r) entre 0,10 e 0,30, as relações entre a taxa de mortalidade em 

menores de cinco anos (TM5) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) 

com r = - 0,2742, entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a 

proporção da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) com r = +0,0889 
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e, por fim, entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população provida por 

serviço de esgotamento sanitário (SES) com r = - 0,0693. 

Com correlação média, escores do coeficiente de correlação de Pearson (r) entre 0,30 e 0,49, 

encontrou-se as relações entre a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) e a 

proporção da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) com r = - 0,3223 

e também com a proporção provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) com 

r = +0,4221, entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a 

proporção da população provida de serviço de esgotamento sanitário (SES) com + 0,4572 e, 

ainda, a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população atendida por coleta de 

lixo (SLU) com r = + 0,3509. 

Por fim, encontrou-se correlação grande ou forte, entre as relações entre a proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população atendida por 

coleta de lixo (SLU) com r = - 0,5543 e entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a 

proporção da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) com r = - 

0,5936. Essas duas relações apresentaram também significância estatística. 
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6  RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS NOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO PARA A CIDADE DE CORONEL 
PACHECO - MG 

6.1 Serviço de Abastecimento de Água 

A prestação do serviço de abastecimento de água é realizada pela Prefeitura Municipal, que 

dispõe de captação, tratamento e distribuição, atendendo 100% da população urbana (PMSB-

CP, 2014). 

A água para abastecimento é captada em manancial superficial, na nascente do córrego da 

Prata, e também em manancial subterrâneo por meio de poço tubular profundo. A vazão total 

captada é de 10,53 l/s. Apenas a água captada no manancial superficial é destinada para 

tratamento em Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo compacta com processo de 

tratamento convencional (PMGIRS-CP, 2014). 

Como principal proposta para melhorar o serviço de abastecimento de água (SAA), abordar-

se-á os mananciais. O cercamento e sinalização tanto do manancial superficial quanto do poço 

tubular profundo são de grande importância, pois o livre acesso a essas áreas pode influenciar 

na qualidade da água bruta captada para tratamento. O manancial superficial por se tratar de 

uma área de pastagem de gado, necessita de maior atenção, tanto na parte do uso e ocupação 

do solo, como também na recuperação da mata ciliar, tomando como base a legislação para 

áreas de preservação permanente. 

Como segunda proposta por ordem de prioridade, propõe-se a melhoria operacional da 

estação de tratamento de água (ETA). Por se tratar de uma estação antiga, inaugurada em 

1996, uma boa e regular manutenção nos equipamentos é fundamental para um bom 

funcionamento da ETA. Por apresentar um elevado tempo de utilização, a reforma e 

atualização dos processos utilizados na ETA devem ser tópicos primordiais para a 

administração municipal. O enquadramento da água tratada aos padrões constantes da Portaria 

do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, devem ser levada em conta, para garantir a eficiência do 

funcionamento da ETA e também a qualidade da água fornecida para a população. 
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Em ordem de prioridade, uma terceira proposta teria como foco a melhoria da gestão do 

serviço de abastecimento de água, desde a captação de água bruta, seu tratamento, 

armazenamento e distribuição de água tratada para a população. Nota-se um desinteresse em 

relação ao sistema, pois o mesmo não apresentou evolução ao longo do tempo.  

Apesar do abastecimento de água atender a totalidade da população urbana, atualmente não 

existem aparelhos instalados de macro e micromedição para a quantificação e o controle dos 

volumes produzidos, consumidos e faturados. Além disso, a rede de distribuição não conta 

com o cadastro das suas unidades e usuários, o que dificulta a avaliação precisa do seu 

funcionamento (PMSB-CP, 2013). 

A falta de controle sobre a produção e a demanda de água gera uma incerteza em todo o 

sistema, pois atualmente produz água além do necessário, mas em um futuro próximo pode 

estar com a produção defasada. Pode-se citar ainda que  ausência do controle da água 

consumida por hidrômetros e a taxação do serviço com um valor único, e não por volume 

consumido, favorece o consumo elevado e o desperdício de água por parte da população.  

Sendo assim, a instalação de aparelhos de macro e micromedição seria uma ferramenta 

importante para se obter uma melhoria da gestão do serviço. Ao se ter conhecimento das 

vazões produzidas e das vazões consumidas, assim como das zonas de maior demanda, a 

Prefeitura Municipal terá ferramentas para implantar um sistema mais eficiente e confiável. 

Com a crise hídrica que atingiu algumas cidades da Região Sudeste do país, a cobrança pelo 

serviço de abastecimento de água seria uma importante ferramenta de conscientização da 

população para reduzir o consumo e o desperdício de água em Coronel Pacheco. 

6.2 Serviço de Esgotamento Sanitário 

No que concerne ao sistema de esgotamento sanitário, serviço prestado pela Prefeitura 

Municipal, o município coleta 95% do esgoto doméstico gerado, lançando in natura nos 

corpos receptores. No tocante ao tratamento, 1,19% dos domicílios têm solução individual 

destinando o esgoto em fossa séptica. Não há informação na Prefeitura Municipal sobre o 

destino do lodo dessas fossas e nem se são efetivamente limpas periodicamente. Ainda, no 

município, não há órgão específico que cuida do sistema de drenagem que praticamente se 

confunde com a rede de esgotamento sanitário (PMSB-CP, 2013).  
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O sistema de esgotamento de Coronel Pacheco ocorre de forma unitária, ou seja, as águas 

pluviais e os esgotos sanitários são conduzidos em um único coletor nas ruas que possuem 

rede de esgotamento sanitário. 

Com base nas informações acima, far-se-á três proposta para que haja uma melhora no 

sistema de esgotamento sanitário (SES). 

Uma primeira proposta é a implantação de uma nova rede de coleta de esgotamento sanitário. 

Como o sistema atual opera como um sistema unitário, ou seja, coleta esgoto sanitário e águas 

pluviais no mesmo tubo, a instalação de uma nova rede de coletora separaria o esgoto 

sanitário das águas pluviais, tornando mais fácil um futuro tratamento dos efluentes sanitários 

gerados no município, evitando a contaminação dos corpos hídricos da região. 

Para que haja essa implantação, o cadastramento dos usuários  como residências, indústrias, 

prédios públicos, etc., seria fundamental para facilitar a construção da rede coletora e, 

posteriormente, a separação dos efluentes. 

Com a construção de uma nova rede coletora, a atual rede funcionaria exclusivamente como 

sistema de drenagem urbana, evitando assim, possíveis problemas com inundações no futuro. 

A segunda proposta está relacionada com o relevo acidentado da região. Para que haja uma 

universalização do tratamento dos esgotos, será necessário a instalação de estações elevatórias 

e interceptores. Após fazer a instalação da nova rede coletora, as estações elevatórias e os 

interceptores devem destinar os efluentes gerados no município para sua correta destinação 

final, uma futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

Uma terceira proposta é a construção de uma Estação de Tratamento de esgoto (ETE), passo 

importante para que não haja mais despejo de efluentes in natura nos corpos hídricos, 

evitando a contaminação dos mesmos e a degradação ambiental da bacia hidrográfica.  

A ausência de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Coronel Pacheco compromete 

os recursos hídricos da região pelo lançamento in natura do esgoto. Não há um centro de 

custos sobre a operação do serviço de esgotamento sanitário, bem como há reduzida receita, 

tendo em vista a cobrança pelo serviço na forma de taxa única anual (PMSB-CP, 2013). 
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6.3 Serviço de Limpeza Urbana 

O sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos também é de responsabilidade da 

administração municipal. Para a realização desse serviço, a Prefeitura Municipal de Coronel 

Pacheco terceirizou o serviço de coleta, através da empresa União Recicláveis Ltda.  

Segundo Rodrigo Pivari, diretor administrativo da empresa União Recicláveis Ltda., 

atualmente a empresa atende a aproximadamente 99% da população e o município gera em 

torno de 60 toneladas de resíduos sólidos urbanos por mês. Todos os resíduos sólidos urbanos  

coletados seguem para uma Estação de Transbordo da empresa localizado na cidade de Rio 

Novo – MG, onde é transferido para contêineres maiores e transportado para a Central de 

Tratamento de Resíduos da empresa em Leopoldina – MG, onde recebe o devido tratamento e 

é disposto em um Aterro Sanitário licenciado na Secretária de Estado do Meio Ambiente. 

Há varrição de ruas, mas foram observadas poucas lixeiras pela cidade. Há somente uma feira 

livre e seus resíduos são destinados juntamente com os resíduos da coleta regular. Os resíduos 

coletados são encaminhados para uma Usina de Triagem e Compostagem (UTC), da mesma 

empresa responsável pela coleta, onde são triados in natura, aproveitados em parte, com o 

restante destinado em aterro em valas da empresa terceirizada (PMGIRS- CP, 2014). 

Tendo em vista a eficiência do sistema de limpeza urbana através da terceirização do serviço, 

a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos demonstram um bom 

trabalho realizado pela empresa contratada. Porem o município deixa a desejar na questão que 

envolve o chamado 3R, ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar. 

Como primeira proposta para o município, destaca-se a questão da educação ambiental. Por se 

tratar de um município pequeno, a implantação de uma boa politica de educação ambiental 

nas escolas e junto à população pode gerar um grande beneficio para o município. Partindo do 

princípio que a conscientização e o conhecimento são os primeiros passos para a implantação 

de uma nova ideia, difundir e conscientizar a população que práticas de atividades 

sustentáveis e a proteção do meio ambiente influenciam na saúde da população e, 

consequentemente, no bem estar da população pode ajudar a melhorar o serviço de limpeza 

urbana, mas também dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 
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Posteriormente a uma campanha de educação ambiental bem feita, como segunda proposta 

para a melhoria do serviço de limpeza urbana, tem-se a implantação da coleta seletiva. A 

coleta seletiva é  um sistema de recolhimento de materiais recicláveis como papéis, plásticos, 

vidros, metais e materiais orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem 

ser reutilizados ou reciclados. A implantação desse sistema de coleta pode gerar vários 

benefícios para o meio ambiente. 

Como terceira proposta, com a instalação da coleta seletiva, passa-se a ter um grande fonte de 

material com potencial de reuso e reciclagem, sendo assim, a construção de uma usina de 

triagem, reciclagem e compostagem seria a alternativa mais adequada para dar uma 

destinação correta para os resíduos sólidos urbanos do município. A triagem dos resíduos 

separará o material coletado de acordo com o seu potencial de reaproveitamento. O material 

orgânico pode ser destinado para a compostagem e os resíduos secos destinados à reciclagem 

e ao reuso.  

Com a implantação dessas propostas pode-se dar uma destinação adequada aos resíduos do 

município, gerando renda e empregos e melhorando a condição do meio ambiente. 
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7 CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar se existe relação entre indicadores epidemiológicos 

–  taxa de mortalidade em menores de cinco anos,  proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas e taxa de incidência de dengue –  e indicadores de cobertura por serviços de 

saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana – no 

município de Coronel Pacheco, além de propor medidas de baixo custo de implantação e 

facilidade operacional para melhorar os serviços de saneamento básico na cidade.  

Neste trabalho concluiu-se que a taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5) em 

Coronel Pacheco não apresentou associação significativamente estatística com nenhum dos 

indicadores sanitários estudados, de forma que se pode concluir que a mortalidade na infância, 

crianças com idade entre zero e cinco anos incompletos, não apresenta correlação com a 

cobertura populacional por serviços de saneamento básico na cidade. 

Contudo, identificou-se uma correlação inversamente proporcional entre a proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por 

serviço de coleta de lixo (SLU) com significância estatística de p = 0,0493, de forma que 

quanto maior a cobertura populacional por serviços de coleta de lixo menor é a proporção de 

crianças menores de dois anos desnutridas, uma vez que as mesmas ficam protegidas de 

doenças como a diarreia que tem um impacto significativo sobre o peso das crianças na faixa 

etária de zero a dois anos incompletos. 

Verificou-se também a existência de correlação estatisticamente significativa entre a taxa de 

incidência de dengue na população (TID) e a proporção da população provida por serviço de 

abastecimento de água (SAS) em Coronel Pacheco com p = 0,0324, isto é, as variáveis estão 

inversamente correlacionadas. Uma explicação para o fato é que nos locais onde falta água a 

população estoque o líquido de forma inadequada aumentando o risco de proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. 

Como principal proposta para a melhoria do serviço de abastecimento de água (SAA), 

propõe-se o cercamento e a sinalização do manancial superficial e do poço tubular profundo 

de onde é retirada a água para consumo humano em Coronel Pacheco. O livre acesso a essas 

áreas pode influenciar na qualidade da água bruta captada para posterior tratamento. O 
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manancial superficial por se tratar de uma área de pastagem de gado, necessita de maior 

atenção, tanto em relação ao uso e a ocupação do solo, como também na recuperação da mata 

ciliar, tomando como base a legislação aplicável às áreas de preservação permanente. 

Como proposta para o esgotamento sanitário, propõe-se a implantação de uma nova rede de 

coleta de esgotamento sanitário. Como o sistema atual opera como um sistema unitário, ou 

seja, coleta esgoto sanitário e águas pluviais na mesma tubulação, a instalação de uma nova 

rede coletora separaria o esgoto sanitário das águas pluviais, tornando mais fácil um futuro 

tratamento dos efluentes sanitários gerados no município, evitando a contaminação dos corpos 

hídricos da região. A nova rede receberia exclusivamente esgotos sanitários e a rede já 

existente faria a coleta das águas pluviais. 

Em relação à melhoria do serviço de limpeza urbana no município, a principal proposta seria 

a melhoria da educação ambiental. Por se tratar de uma cidade pequena, a implantação de uma 

política de educação ambiental nas escolas e junto à população pode gerar um grande 

beneficio para o município. Partindo do princípio que a conscientização é o primeiro passo 

para a implantação de uma nova ideia, conscientizar a população que práticas de atividades 

sustentáveis e a proteção do meio ambiente influenciam na saúde e, consequentemente, no 

bem estar da população, pode ajudar a melhorar o serviço de limpeza urbana, com os 

munícipes evitando jogar lixo nas ruas, praças e córregos da cidade. 
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