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Apresentação

É com grande satisfação que a Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria com a Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG), torna pública esta obra, em seis volumes elaborados ao longo do processo de
construção do Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha (PDVJ). O objetivo do PDVJ
é orientar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Visa ainda contribuir enquanto instrumento técnico de planejamento, para a elaboração
de planos de desenvolvimento para os demais territórios do estado de Minas Gerais, criados em 2015.
A informação e o conhecimento aprofundados da realidade são fundamentais para a efetividade das
políticas públicas, a transparência das intervenções, a inclusão e o controle social. E é a partir dessa
importante premissa que se decidiu pela publicação integral e cuidadosa dos estudos técnicos e documentos do PDVJ, facilitando, assim, a sua consulta e pesquisa por parte dos gestores públicos estaduais
e municipais, dos atores locais, dos pesquisadores e da população em geral.
A construção do PDVJ envolveu um grande número de pesquisadores da FJP e de especialistas externos
e contou com a participação da população, em consonância com o processo de mobilização empreendido por meio dos Fóruns Regionais realizados pelo Governo do Estado em 2015. Foi elaborado com
base nas orientações elencadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 20I6-2017),
especialmente, no tocante à implantação de um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais,
no qual o crescimento caminha juntamente com a redução das desigualdades sociais, maior equilíbrio
regional e no aprofundamento da democracia. (PMDI, 2015-2027).
Vencida, contudo, esta primeira etapa, cabe, agora, garantir que as ações aqui propostas sejam implementadas, o que só será possível a partir da criação de um arranjo de Governança para este PDJV, o que
pressupõe um protagonismo, ainda maior, do Governo Estadual, por meio da Secretaria Extraordinária
de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF) e, no âmbito local, dos Colegiados Executivos dos Fóruns Regionais, com a participação efetiva dos gestores e atores locais.
Roberto do Nascimento Rodrigues
Presidente
Fundação João Pinheiro
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Infraestrutura,
logística e finanças
municipais

Este volume apresenta as dimensões Infraestrutura, Logística e Finanças Municipais do Diagnóstico Propositivo do Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (PDVJ), cujo objetivo é subsidiar a ação do Governo do Estado de Minas Gerais com vistas ao desenvolvimento
dos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha, constituídos por 25 e 34
municípios, respectivamente.
O volume está organizado em oito seções, sendo a primeira introdutória. As seis seções seguintes
referem-se aos temas da dimensão Infraestrutura e Logística; e a última refere-se à gestão das
administrações municipais. Cada seção aborda o tema de forma específica, introduzindo-o e
apresentando dados e informações a respeito, contextualizando-o com relação aos territórios
estudados e indicando proposições preliminares a serem validadas durante o desenvolvimento
dos trabalhos.
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1
Introdução
As dimensões aqui tratadas, a despeito de seus
olhares específicos, constituem-se basicamente
em elementos apoiadores de um processo de
desenvolvimento territorial sustentável e inclusivo, uma vez que focam as questões infraestruturais de suporte a esse desenvolvimento, que
associa necessariamente os aspectos ambientais,
socioeconômicos e das finanças municipais.
Foi realizado um detalhado estudo das finanças
públicas dos municípios dos territórios do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, por meio de
indicadores que retratam a capacidade de financiamento das despesas, a priorização dos gastos,
a existência de desequilíbrios fiscais e o endividamento. Contando com uma base econômica
frágil para gerar recursos próprios, as transferências intergovernamentais de recursos dos entes
supralocais constituem as principais fontes de
receita de muitos dos municípios desses territórios. Acrescente-se a isso a sua baixa capacidade
administrativa para fazer face aos protocolos
necessários para concorrer aos recursos estaduais
e federais disponibilizados por meio de outros
mecanismos, além das transferências diretas.
Quanto aos temas mais diretamente ligados
à infraestrutura e logística, estes remetem à
questão urbana e podem ser, simultaneamente,

interpretados como uma dimensão “integrada” e
“integradora” das políticas públicas e de um processo de desenvolvimento territorial, considerando a questão urbana elemento estruturante
de um território e, ainda, que o urbano não se
restringe às cidades, mas antes às relações entre
campo e cidade, por meio de uma teia de redes:
energia, comunicações, acessos, serviços de
saúde e educação, escoamento da produção.
O próprio PMDI-MG (2016-2027) define que “o
estímulo ao desenvolvimento econômico derivado da realização dos investimentos em infraestrutura não se encerra, porém, com a mera provisão dos serviços que a infraestrutura presta [...]
estendendo-se para o conjunto da economia por
meio dos efeitos de encadeamento e inovação
transmitidos aos demais setores produtivos”
(MINAS GERAIS, 2015). No mesmo documento,
afirma-se que o eixo da infraestrutura e da logística é responsável por diminuir as desigualdades
regionais e por transformar territórios em polos
de desenvolvimento regional, por meio de uma
articulação intermunicipal eficiente.
O panorama geral da infraestrutura e logística no
estado de Minas Gerais, de acordo com a apresentação do PMDI 2016-2027, é da existência
de desafios quanto à ampliação da malha aero-
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viária e ferroviária, a conservação e manutenção
da malha rodoviária, o perfil variado dos déficits
habitacionais, o descompasso entre a cobertura
dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário para os diversos municípios do estado.
Para o caso dos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, o diagnóstico geral é de
deficiência da região em relação ao restante
do estado, porém, com investidas recentes do
governo estadual e federal, principalmente em
relação à construção, manutenção e ampliação
das estradas e em relação ao abastecimento de
água. A partir dos últimos planos elaborados
para a região, pode-se resumir que os maiores
problemas da dimensão aqui tratada estão no
transporte (malha rodoviária) e no abastecimento de água.
Planos anteriores feitos para os territórios do
Jequitinhonha1 privilegiaram questões importantes. No plano da Sedinor (PESI 2015), por
exemplo, é destacado que o Governo Estadual
aumentou em cerca de 70% os gastos na região
com infraestrutura (energia elétrica, transportes e telecomunicações), entre 2012 e 2013.
Os municípios que mais investiram em infraestrutura (dados de 2011) foram Palmópolis
1
Para apresentar uma primeira abordagem dos temas ligados
à infraestrutura e logística, foram pesquisados os planos mais
recentes para a região, considerando que seus diagnósticos e

(20,25% do seu orçamento) e Itaobim (18,45%
do seu orçamento).
Um ponto importante diz respeito à urbanização: nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha, a taxa de urbanização é menor
do que a média do estado, sendo essa maior
“ruralização” muitas vezes associada aos desafios
que a região enfrenta. Dados do SEBRAE (2015)
de fato mostram que há uma forte correlação
entre o Índice de Competitividade2 (IC) calculado
para os municípios desses territórios e a sua taxa
de urbanização, sendo que, para o Alto Jequitinhonha, os cinco municípios com os maiores
Índices de Competitividade – todos classificados
como médio – são também os de maiores taxas
de urbanização: Diamantina, Couto de Magalhães de Minas, Gouveia, Turmalina e Carbonita.
O mesmo ocorre para o Médio Jequitinhonha,
que possui 12 dos 35 municípios, classificados
com Índice de Competitividade “médio” e cuja
taxa de urbanização média é de 77% (a média
para o território é de 62%). Em verdade, esses
são também os municípios que apresentam
melhor rede de infraestrutura (saneamento e
coleta de lixo, abastecimento de água, acesso à
energia elétrica) e de telecomunicações.
Planos anteriores apontaram, ainda, o enclave
produtivo enfrentado pelos territórios do Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha. Os polos regionais
não conseguem dinamizar as cidades do seu

propostas estejam mais aderentes à realidade atual das regiões.
Preferencialmente, foram considerados os planos regionais elabo-

2 O Índice de Competitividade dos Municípios Mineiros é composto

rados nos últimos cinco anos, mesmo que com recortes regionais

por 5 subíndices, a saber: 1) Performance Econômica: abrange os

diferenciados, buscando o foco sobre a região do Alto e do Médio/

aspectos relacionados à atividade econômica, ao comércio inter-

Baixo Jequitinhonha. São eles: 1) Plano de Desenvolvimento Inte-

nacional, à remuneração e ao emprego; 2)Capacidade de ala-

grado e Sustentável do Jequitinhonha e Mucuri: Área Mineira

vancagem do governo: inclui finanças públicas; 3) Quadro social:

(PLANOMESO) – Junho 2014, elaborado pela Secretaria de Estado

engloba os principais indicadores sociais; 4) Suporte aos Negócios:

de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropo-

compreende o mercado de trabalho, instituições de apoio e multi-

litana (SEDRU/MG); 2) Plano Estratégico de Integração do Norte e

plicidade da economia; e 5) Infraestrutura: considera a infraestru-

Nordeste de Minas Gerais (PESI) – 2015, elaborado pela Secretaria

tura básica, educação, saúde e meio ambiente. Os resultados são

de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste

apresentados em uma escala de 0 a 100. Disponível em: <https://

de Minas Gerais (SEDINOR/MG); 3) Plano Territorial de Desenvolvi-

www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/docu-

mento Rural Sustentável − Médio Jequitinhonha (PTDRS) – 2010,

mento/Diagnostico/Identidades-dos-Territorios-de-Desenvolvi-

elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – (MDA).

mento-de-Minas-Gerais-2015>.
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Quando a amostra passa a ser as demandas
priorizadas, o Alto Jequitinhonha responde por
6,5% das demandas totais do estado e o Médio/
Baixo, por 7,5%. Nesse universo, as demandas
relacionadas à infraestrutura e à logística
passam a ser de 12,6% no Alto Jequitinhonha
(20 demandas de um total de 159) e de 7,5% no
Médio/Baixo Jequitinhonha (12 demandas de
um total de 181). Após categorização própria
das demandas desse eixo, temos a seguinte distribuição (tabela 1.1).

entorno, sendo que alguns fatos recentes têm
melhorado um pouco esse panorama, como a
inauguração, em 2005, do campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri (UFVJM) em Diamantina, que claramente
exerce polarização sobre os demais municípios
da região.
Além dos planos existentes e de outras fontes
de dados e informações, uma referência importante vem dos Fóruns Regionais realizados pelo
Governo do Estado a partir de 2015 em todos os
territórios mineiros, com resultado consolidados
– em termos de demandas – e agrupados por
eixos do PMDI.

Pode-se considerar que, de fato, as ações e
os programas propostos nos últimos planos
implantados na região se concentram em
pontos críticos dos territórios do Alto e do
Médio/Baixo Jequitinhonha, quais sejam: a qualidade de diversos trechos dos acessos rodoviários federais, estaduais e municipais, o que dificulta a articulação da região, o escoamento da
produção e o atendimento das demandas por
serviços sociais; e o acesso à agua, em quantidade e qualidade, tanto para o abastecimento
urbano como rural, neste caso com rebatimento
direto na atividade produtiva.

As demandas do Alto Jequitinhonha foram 3,3%
das demandas consolidadas totais do estado,
das quais 16% foram classificadas como sendo
relacionadas ao eixo da infraestrutura e logística.
Para o território do Médio/Baixo Jequitinhonha,
as demandas representaram 9,7% do total consolidado no estado e 14,25% delas foram referentes
ao eixo infraestrutura e logística.
Os resultados consolidados foram priorizados
segundo as possibilidades de investimento do
estado, gerando outro grupo de demandas.

A seguir, será apresentado o panorama atual de
cada um dos temas integrantes deste volume.

Tabela 1.1: Distribuição de demandas por eixo – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015
Alto Jequitinhonha
Temas

Médio/Baixo Jequitinhonha

Nº absoluto

%

Nº absoluto

%

Mobilidade

8

40

6

50

Águas/Saneamento

7

35

1

8

Energia

3

15

3

25

Telecomunicações

1

5

0

0

Habitação

1

5

0

0

Institucional financeira

0

0

2

17

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da SEPLAG – 2015.
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2
Caracterização das
redes de cidades
2.1

INTRODUÇÃO

A urbanização extensiva, ou a extensão do
(tecido) urbano a todo um território, é uma realidade nacional e sua simples ampliação a todo
e qualquer espaço social – no caso, os territórios
em estudo – não significa um benefício inquestionável. A extensão do “urbano” ao campo pode
elevar padrões de consumo e de bem-estar, mas
também inibir e mesmo destruir potencialidades
locais de emancipação e de desenvolvimento.
Por outro lado, o urbano sempre implicará a
emergência e/ou o fortalecimento de centralidades, visto que ali se concentram as condições de produção e reprodução da vida,
sendo fundamentais para pensar políticas de
desenvolvimento que busquem construir um
processo emancipatório com relativa autonomia e sustentabilidade socioambiental,
econômica e político-cultural.
A questão que muitas vezes é colocada é de
que as escalas locais são insuficientes para dar
soluções a questões de âmbito regional. Nesse
sentido, a construção de redes de cooperação e
articulação entre diversas centralidades produtoras e de serviços parece ser o caminho mais

indicado. Assim, as redes urbanas (entendidas,
no caso, como redes de centralidades urbanas
de vários níveis, e não apenas sedes municipais) articuladas e complementares se tornam
elementos centrais para o planejamento de
políticas de desenvolvimento urbano-regional.
Formas atuais de colaboração e cooperação,
como os consórcios municipais, aparecem como
mecanismos de integração socioespacial e territorial importantes para articular e potencializar
políticas públicas e ações diversas de nível local.
Uma reflexão em torno da ideia da estruturação
de um território qualquer por meio de uma rede
urbana requer a adoção de diferentes abordagens. No caso do Plano de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha, pretende-se que a caracterização da rede urbana deva dialogar tanto
com o propósito de promover o desenvolvimento regional sustentável quanto com as políticas públicas que se quer desenhar e executar
e com a adequada disponibilização de infraestrutura econômica, social e urbana no território.
No caso da infraestrutura social e urbana, a
disponibilização de infraestrutura dialoga diretamente com as políticas públicas: políticas
universalizadas demandam a disponibilização
de equipamentos e serviços, observadas a
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demanda pela população e a(s) faixa(s) etária(s)
a ser(em) atendida(s).
Para efeitos do desenho e da implementação de
políticas públicas que têm como perspectiva o
atendimento básico das necessidades da população – como é o caso do ensino fundamental,
dos procedimentos de saúde preventivos e de
menor complexidade, bem como os serviços
de defesa civil e de socorro –, as relações e interações no âmbito de uma determinada rede
urbana são menos relevantes. Todos os núcleos
urbanos de maior densidade ou estoque populacional devem ter acesso aos serviços em
questão. Nesse sentido, localização e mobilidade na escala local são a chave para o desenho
das políticas públicas, sem maiores considerações sobre a hierarquia da rede.
Por outro lado, quando os equipamentos e serviços são de atendimentos especializados e, por
motivos de escala, devem ser disponibilizados
em alguns pontos do território, com um raio de
atendimento ampliado (ou seja, quando não são
disponibilizados no nível local), há uma necessária articulação entre a rede de cidades e a política pública em questão, por meio da qual se
deve discutir:
•• no âmbito da política setorial, onde e como
os equipamentos e serviços devem ser disponibilizados no território, de modo a permitir o
melhor acesso da população aos serviços em
questão;
•• no âmbito de uma política de desenvolvimento territorial, como fazer com que a
disponibilização desses equipamentos e
serviços dialogue com uma intenção de ordenamento territorial.
Em ambas as perspectivas, a questão dos acessos
é relevante. A diferença, aqui, é que a escala deixa

de ser simplesmente local e passa a ser microrregional/regional. Nesse sentido, por exemplo,
mesmo os núcleos urbanos que passaram a ser
contemplados com ligação asfáltica nos últimos
anos, como os favorecidos pelo programa estadual Pró-Acesso, podem carecer de novas ligações viárias para cidades que estão eventualmente mais próximas ou que disponibilizem
serviços essenciais e para as quais ainda não se
dispõe de infraestrutura viária adequada.
Num contexto global que busca valorizar e construir cidades inclusivas e dotadas de habitação
adequada, de acesso por todos à infraestrutura
física e social, bem planejadas, que permitam que
o município ofereça ganhos de produtividade e
desenvolvidas sob a perspectiva da sustentabilidade ambiental, os desafios presentes na região
são expressivos.
Para superá-los, construir processos associativos
e processos coletivos de gestão parece ser extremamente importante, mas reconhecidamente
difícil de concretizar. É preciso que se invista
significativamente na capacitação, na formação
de lideranças e na difusão de conhecimento e
informações, tanto técnico-científicas quanto de
base popular. Nesse sentido, políticas públicas
nos diversos níveis, mas com algum predomínio
do âmbito estadual, podem contribuir para
mobilizar atores variados voltados para o fortalecimento das bases empreendedoras locais que
possam, de fato, transformar as relações sociais
de produção e, consequentemente, a própria
produção do espaço de vida.
Entre essas políticas públicas, o ordenamento territorial e o desenvolvimento urbano podem ser
ferramentas de promoção do desenvolvimento
regional, de forma convergente com o que
propõe as agendas globais atuais, com destaque
para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Nova Agenda Urbana (NAU).
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Com relação aos ODS, incluídos na Agenda de
Desenvolvimento Sustentável Pós-2015 (Agenda
2030), como uma evolução dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), é de especial interesse para efeitos do planejamento territorial o de número 11: “tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis”. Esse objetivo tem clara
relação com os temas tratados neste volume,
como demonstram as metas a ele associadas:
•• 11.1 – Até 2030, garantir o acesso de todos
à habitação segura, adequada e a preço
acessível, aos serviços básicos e urbanizar
as favelas.
•• 11.2 – Até 2030, proporcionar o acesso a
sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por
meio da expansão dos transportes públicos,
com especial atenção para as necessidades
das pessoas em situação de vulnerabilidade,
mulheres, crianças, pessoas com deficiência
e idosos.
•• 11.3 – Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, bem como as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países.
•• 11.4 – Fortalecer esforços para proteger e
salvaguardar o patrimônio cultural e natural
do mundo.
•• 11.5 – Até 2030, reduzir significativamente
o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas
diretas causadas por elas em relação ao
Produto Interno Bruto global, incluindo os
desastres relacionados à água, com o foco
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em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.
•• 11.6 – Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do
ar, gestão de resíduos municipais e outros.
•• 11.7 – Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência.
•• 11.8 – Apoiar relações econômicas, sociais e
ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.
•• 11.9 – Até 2020, aumentar substancialmente
o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas
e planos integrados para inclusão, eficiência
dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, resiliência a desastres; e
desenvolver e implementar, de acordo com o
Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis.
•• 11.10 – Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica
e financeira, para construções sustentáveis e
resilientes, utilizando materiais locais.
As metas do ODS 11 convergem com a Nova
Agenda Urbana, construída no processo preparatório da recente Conferência das Nações Unidas
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano
Sustentável (Habitat III), em que prevalece o
entendimento de que é necessário aproveitar as
oportunidades geradas pela urbanização como
um motor do crescimento econômico susten-
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tável e inclusivo, do desenvolvimento social e
cultural, da proteção ambiental e de seu potencial para se atingir um desenvolvimento sustentável e transformador.

2.2

REDES DE CIDADES

Ao adotar a perspectiva de análise da rede de
cidades, parte-se do princípio de que uma região
econômica e administrativa não é apenas a soma
de suas unidades menores (os municípios que
a integram), mas também a relação que esses
municípios estabelecem entre si e com municípios externos à região, com outros estados e,
eventualmente, com outros países.
Em uma sociedade e economia pós-fordista, onde
as relações multiescalares colocaram em xeque,
para alguns autores, a dimensão da localização
geográfica para uma série de atividades econômicas, a discussão sobre hierarquia de cidades e
a constituição de uma rede de cidades torna-se
ainda mais relevante. Da perspectiva da escola
alemã de economia regional, cujos expoentes são
Johann Heinrich Von Thünnen, Walter Christaller,
Alfred Weber e August Lösch, a distribuição das
cidades sob a perspectiva de uma rede (relação
hierárquica de centralidades) é fundamental
para compreender e otimizar “a localização de
indústrias e das atividades primárias e terciárias
em função dos custos de transportes, de mão
de obra e de energia, entre outros fatores, como
também da renda da terra e da centralidade dos
bens e serviços, definindo tamanhos e vantagens
da aglomeração de atividades (economias), assim
como a amplitude das várias áreas de mercado”
(MONTE-MÓR, 2006, p. 15).
Não se trata aqui de reificar a dimensão local,
das cidades, em relação às outras escalas, como
fazem os defensores do localismo (VAINER, 2001).

Trata-se mais de compreender que tanto as
cidades como os demais recortes geográficos ou
escalas de análise são fundamentais para a compreensão dos processos econômicos e sociais
nos dias de hoje. Nesse sentido, a rede de cidades
deveria, na medida do possível, ser analisada em
suas múltiplas escalas, adotando-se o que Vainer
(2001) denominou de perspectiva multiescalar
ou transescalar.
A rede de cidades, desse modo, transpõe a escala
municipal e mostra as relações entre os municípios. A vantagem do ponto de vista municipal de
se trabalhar com a perspectiva de rede é a possibilidade de pensar e propor ações conjuntas
e políticas de cooperação entre municípios vizinhos, como são, por exemplo, os consórcios
municipais. “A existência de um serviço urbano e/ou
social em outra cidade na microrregião pode significar uma opção por investir em outro tipo de
serviço que seja complementar, aprofundando
as articulações inter-municipais sob a forma de
consórcios, associações e outros instrumentos de
gestão” (MONTE-MÓR, 2006, p. 24).
De fato, a estrutura e a organização do território
são o substrato que condiciona e sobre o qual
atuam as políticas públicas e os agentes sociais e
econômicos que compõem a sociedade. A partir
dessas ações, ainda que nem sempre elas tenham
o efeito esperado, reorganiza-se o território, num
dinamismo que cria e recria a rede urbana, em
que pese a tendência de estabilidade estrutural
no longo prazo (MONTE-MÓR, 2006, p. 24).
No que diz respeito à questão das políticas
públicas nessa perspectiva microrregional/
regional, devem ser levadas em consideração
as potencialidades e as limitações das ligações
entre os dois estados e entre os municípios da
região, de forma a tentar extrair ao máximo
essas potencialidades. Além disso, vale chamar a
atenção para o fato de que, ainda que se parta
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de uma configuração de rede de cidades, tomando-a como referência, isso não implica que a política de desenvolvimento territorial deve se submeter àquela configuração. A representação do
que há, segundo os critérios que lhe constituem,
não pode ser uma camisa de força, mas antes
uma referência, para o que se deseja produzir, ou
seja, para o ordenamento territorial que se quer
promover. Nesse sentido, não necessariamente
os centros de zona atualmente existentes devem
ser reforçados de forma exclusiva. Centros locais
estrategicamente situados em termos da malha
viária regional e núcleos urbanos histórica e culturalmente relevantes podem (e devem) também
ser objeto de estratégias de desenvolvimento e
ordenamento territorial. As pessoas, a estrutura
produtiva regional, a infraestrutura e a sua distribuição e concentração no território devem ser a
base de uma estratégia de ordenamento territorial, ainda que tal estratégia não se reflita, hoje,
nas representações correntes da rede de cidades
da região.
Embora passível de diversas críticas, essa visão
das cidades em rede e de uma hierarquia de
cidades foi um dos fundamentos teóricos que
embasou a pesquisa Regiões de Influência das
Cidades (REGIC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e utilizada
como insumo no presente estudo para análise da
rede urbana dos territórios do Alto Jequitinhonha
e Médio/Baixo Jequitinhonha.

2.3

REGIÕES DE INFLUÊNCIA DAS
CIDADES (REGIC)

Para o diagnóstico das redes de cidades dos territórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, o ponto de partida serão os resultados obtidos pelo IBGE na Regic (IBGE, 2008).
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A REGIC 2007 é um estudo do IBGE que tem
por objetivo
[...] subsidiar o planejamento estatal e as
decisões quanto à localização das atividades econômicas de produção, consumo
privado e coletivo, bem como prover ferramentas para o conhecimento das relações
sociais vigentes e dos padrões espaciais que
delas emergem. (IBGE, 2008, p. 9)
Ela representa uma continuação dos estudos sobre
as regiões de influência das cidades brasileiras, elaborados em anos anteriores. A atualização mais
recente data de 2007 e considera o município uma
referência metodológica e analítica. Nele procurou-se identificar os principais centros da rede
para, em seguida, definir as regiões de influência.
Para a definição dos centros da rede, o principal
critério utilizado na REGIC foi o de gestão do território, caracterizado pela localização dos órgãos
federais e de sede de empresas. No primeiro caso,
observou-se a subordinação administrativa e, no
segundo, a localização das sedes e suas filiais.
Além disso, considerou-se a oferta de equipamentos de serviços capazes de dotar uma cidade
de centralidade. Para definir a subordinação dos
centros, utilizaram-se informações referentes às
redes que conectam as cidades, a saber: fluxos de
informações, materiais e imateriais. No caso dos
municípios que não são considerados centros de
gestão, realizou-se um levantamento específico
com questionário preenchido pelas agências do
IBGE. Nesse levantamento, investigaram-se as
principais ligações de transportes regulares, principalmente para os centros de gestão, e o destino
dos moradores em busca de serviços e produtos.
Na REGIC, a hierarquia dos centros urbanos está
dividida em cinco grandes níveis: metrópoles,
capital regional, centro sub-regional, centro de
zona e centro local. O nível de metrópole foi sub-
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dividido em três subníveis. A metrópole nacional,
São Paulo, é o maior conjunto urbano do país e
ocupa o primeiro nível de gestão territorial e o
primeiro e único subnível de metrópole. Rio de
Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais que
ocupam também o primeiro nível de gestão do
território, mas o segundo subnível de metrópole e que, ao lado de São Paulo, são núcleos
que recebem fluxos dos centros localizados em
todo o país. As demais metrópoles são: Manaus,
Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, que são classificadas no terceiro subnível de metrópole.
Como capitais regionais, aparecem 70 centros
que possuem uma ligação mais direta com o
nível superior da rede urbana. Estes foram subdivididos em três subníveis: capital regional A,
capital regional B e capital regional C. O primeiro
subnível é constituído por 11 cidades com uma
mediana de população de 955 mil habitantes e
487 relacionamentos. Na capital regional B, estão
presentes 20 cidades com medianas de 435 mil
habitantes e 406 relacionamentos. A capital
regional C possui 39 cidades com medianas de
250 mil habitantes e 162 relacionamentos (fluxos
de ligação entre centros).
Em um nível abaixo na hierarquia de redes, há
169 centros regionais, que possuem o nível de
gestão territorial iguais a 4 e 5 e que estão subdivididos em dois subníveis. O sub-regional A tem
85 cidades com medianas de 95 mil habitantes
e 112 relacionamentos, enquanto o centro sub-regional B tem 79 cidades com medianas de 71
mil habitantes e 71 relacionamentos.
Finalmente, há 556 cidades que são classificadas
como centros de zona e que têm uma atuação
restrita a sua área imediata, exercendo funções elementares. Os centros de zona estão subdivididos
em centro de zona A e centro de zona B. No primeiro
caso, há 192 cidades classificadas com medianas de

45 mil habitantes e 49 relacionamentos, e a gestão
territorial desses centros configura-se em sua
maioria nos níveis 5 e 6. O centro de zona B é constituído por 364 cidades com mediana de 23 mil habitantes e 16 relacionamentos. Os demais municípios
brasileiros (4.473 cidades) têm centralidades que
atendem apenas seus próprios habitantes.
Em Minas Gerais, a rede urbana expressa pela
REGIC 2007 apresenta uma metrópole do terceiro subnível, que é Belo Horizonte, com o
segundo nível de gestão do território. Belo Horizonte polariza grande parte do estado de Minas
Gerais, excluindo-se a área do sul, a Zona da
Mata e parte do Triângulo. Estão presentes em
Minas Gerais dez centros regionais, a saber: Juiz
de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Divinópolis,
Governador Valadares, Ipatinga, Pouso Alegre,
Teófilo Otoni, Uberaba e Varginha. Os três primeiros são capitais regionais B e os demais,
capitais regionais C, o que significa que não há,
na rede urbana mineira, uma cidade com nível
de centralidade regional A.
Como centros sub-regionais foram identificados
19 municípios, conforme o quadro 2.1 a seguir,
sendo dez deles centros sub-regionais A e nove
centros regionais B.
Como centro de zona, aparecem 90 cidades, das
quais 24 são do subnível A e 66 são do subnível B.
Os demais municípios são classificados como
centros locais.
A análise por territórios ajuda a revelar o tipo
de rede urbana existente em cada território do
estado de Minas Gerais, sendo o foco deste trabalho os territórios do Alto Jequitinhonha e do
Médio/Baixo Jequitinhonha.
Os dados da REGIC 2007 apresentados a seguir
sugerem que a rede urbana no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha é bastante fragmentada, em
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Quadro 2.1: Municípios classificados como centros sub-regionais de nível A e B pela REGIC 2007 –
Minas Gerais – 2007
Centro sub-regional

Municípios

A

B

Alfenas

Caratinga

Barbacena

Cataguases

Lavras

Conselheiro Lafaiete

Manhuaçu

Itajubá

Muriaé

Ituiutaba

Passos

Janaúba

Patos de Minas

São João del-Rei

Poços de Caldas

São Lourenço

Ponte Nova

Viçosa

Ubá

-

Fonte: IBGE, Rede de Influência das Cidades, 2007.

especial, no Médio/Baixo Jequitinhonha. O maior
nível hierárquico dos municípios integrantes da
região é o centro de zona A, que corresponde a
uma inserção periférica na rede de cidades e que
revela a oferta de serviços urbanos com baixo
grau de complexidade.
O principal polo nessa rede é o município de Belo
Horizonte, que é a capital do estado e considerada uma metrópole. No Médio/Baixo Jequitinhonha, aparece também Salvador como polo,
assim como municípios de maior centralidade,
mas que estão localizados em outros territórios
e/ou estados, como é o caso de Vitória da Conquista, na Bahia, e de Teófilo Otoni, no território
de desenvolvimento do Mucuri.
A estrutura da rede de cidades indicada pela
REGIC 2007 é confirmada no cruzamento das
informações sobre a disponibilidade da oferta
de serviços, que por sua vez se relaciona ao
dinamismo de uma centralidade. Foram consideradas as informações quanto à localização
de equipamentos regionais de educação, assistência social e saúde; das instituições que inte-

gram a segurança pública; dos centros de maior
dinamismo econômico; bem como a existência
de atrativos turísticos, as referências na cultura
e no artesanato.
Como pode ser verificado no quadro 2.2 a seguir,
esse cruzamento de informações demostra que
quase todos os centros de zona apontados na
REGIC se confirmam como centralidades atuais
– Diamantina, Serro, Capelinha, Turmalina, Araçuaí, Almenara e Pedra Azul – e aparecem cidades
que, apesar de não receberem essa classificação
na análise da REGIC, mostram-se dinâmicas e
importantes para o microterritório em que se
situam – Itamarandiba, Jequitinhonha, Itaobim,
Padre Paraíso e Jacinto. Dessas, destacam-se
Diamantina (no Alto Jequitinhonha), Almenara
e Araçuaí (no Médio/Baixo Jequitinhonha) como
as cidades que ofertam maior número de serviços entre os analisados e, a seguir, Capelinha
(no Alto Jequitinhonha) e Pedra Azul (no Médio/
Baixo Jequitinhonha), podendo essas cinco
cidades ser consideradas potencialmente aptas
para fornecer suporte para o desenvolvimento
desejado nesses territórios.
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Total

Cultura e Artesanato6

Atrativos Turísticos5

Centros Econômicos4

Unidades Policiais3

(CREAS)

Assistência Social

Especializado de

Centro de Referência

de Educação (SRE)

Secretarias Regionais

Polos regionais (Saúde)2

OFERTA DE SERVIÇOS
Sedes de Microterritório

Centro de Zona B (REGIC)

Centro de Zona A (REGIC)1

Quadro 2.2: Oferta de serviços em municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2017

Microterritório de Diamantina

ALTO JEQUITINHONHA

Diamantina

•

•

Itamarandiba

7
4

Serro

•

3

Coluna

•

1
Microterritório de Capelinha

Capelinha

•

Turmalina

•

6
4

•

Minas Novas

4
Microterritório de Almenara

Almenara

•

•

7

•

•

7

Microterritório de Araçuaí

MÉDIO/BAIXO JEQUITINHONHA

Araçuaí

Microterritório de Felisburgo
Jequitinhonha

3

Felisburgo
Joaíma

•

1
1

•
Microterritório de Itaobim

Itaobim

•

Padre Paraíso

4
3

Microterritório de Jacinto
Jacinto

•

2

Microterritório de Pedra Azul
Pedra Azul

•

•

5

Fonte: REGIC 2007 (IBGE, 2008).
1. Os centros de zona correspondem às cidades que têm uma atuação vinculada à sua área imediata, exercendo funções elementares, e são subdivididos em centro de zona A e centro de zona B, sendo que os centros de zona A têm uma abrangência um pouco maior em termos de serviços ofertados
e de relacionamento com o entorno.
2. Polo macrorregional: município de maior densidade populacional da macrorregião, com estrutura de equipamentos urbanos e de saúde, de maior
densidade tecnológica, o que requer escala para cerca de 1.500.000 de habitantes; Polo Microrregional: município de maior densidade populacional
na microrregião, com estrutura de equipamentos urbanos e de saúde, de média densidade tecnológica, o que requer escala para cerca de 150.000
habitantes; que exerce força de atração sobre outros municípios (Fonte: SES-MG. Plano Diretor de Regionalização).
3. Pelotão, Companhia e Batalhão da Polícia Militar, além de delegacias da Polícia Civil.
4. Foram considerados centros econômicos aqueles municípios que apresentam maior dinamismo econômico, representado pela diversidade e/ou
intensidade de atividades econômicas, estudadas no primeiro produto deste Plano.
5. Foram considerados os atrativos de relevância turística com capacidade de atrair fluxos de turistas internacionais, nacionais e macrorregionais. Não
foram considerados os atrativos de pouca relevância turística, capazes de atrair apenas fluxo de municípios limítrofes.
6. Foram consideradas centros de relevância para a cultura e o artesanato aquelas localidades que apresentam um ou mais dos seguintes itens:
sítios arqueológicos, modo artesanal de fazer queijo, festas e expressões culturais, grupos culturais, comunidades quilombolas, artesanato e
patrimônio edificado.
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Por outro lado, dois centros de zona não se confirmaram como centralidades, de acordo com a análise desse cruzamento – Coluna e Joaíma –, o que
foi ao encontro dos dados observados também
durante visita a campo. Chama a atenção, ainda,
o município de Felisburgo, que, apesar de ser
sede do microterritório de mesmo nome, não é
identificado como centralidade por meio deste
cruzamento de dados, além de não aparecer
como centro de zona na análise da REGIC. Nesse
microterritório, o destaque é para o município
Jequitinhonha, já mencionado acima. As demais
sedes de microterritórios permaneceram identificadas também como centralidades.

Tal verificação da situação das centralidades nos
dias de hoje é importante para indicar possíveis
prioridades nos investimentos em infraestrutura,
em especial quanto à mobilidade e à acessibilidade.

2.4

REDE DE CIDADES NO
ALTO JEQUITINHONHA

A análise da rede urbana expressa na REGIC 2007
revela que Capelinha e Diamantina são os dois
municípios do Alto Jequitinhonha que se destacam como polos locais de maior centralidade
na hierarquia urbana da região.

Belo
Horizonte

Centro de Zona
B

Centro de Zona
A

Centro
SubRegional B

Centro
SubRegional A

Capital Regional C

Capital Regional B

Capital Regional A

Metrópole

Quadro 2.3: Estrutura da rede de cidades do Alto Jequitinhonha, segundo REGIC 2007

Capelinha
Turmalina
Serro

Diamantina

Belo
Horizonte

Guanhães

Coluna
Fonte: REGIC 2007 (IBGE, 2008).

Centro Local

Microterritório de
Desenvolvimento

Leme do Prado

Capelinha

Chapada do Norte

Capelinha

Minas Novas

Capelinha

Aricanduva

Capelinha

Veredinha

Capelinha

Alvorada de Minas

Diamantina

Santo Antônio do Itambé

Diamantina

Couto de Magalhães de Minas

Diamantina

Datas

Diamantina

Felício dos Santos

Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto

Diamantina

Gouveia

Diamantina

Presidente Kubitschek

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves

Diamantina

Serra Azul de Minas

Diamantina

Materlândia

Diamantina

Rio Vermelho

Diamantina

Carbonita

Diamantina

Itamarandiba

Diamantina
Diamantina
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Das 24 cidades que compõem o Alto Jequitinhonha, há cinco que aparecem como centros de
zona, um dos mais baixos níveis da hierarquia da
rede urbana. Isso significa que atendem apenas
à região imediata com serviços elementares. São
elas: Diamantina, Capelinha, Coluna, Serro e Turmalina. As duas primeiras são centros de zona A e
as demais, centros de zona B, conforme quadro 2.3,
que apresenta o nível hierárquico dos municípios
do Alto Jequitinhonha e a relação dos municípios com as centralidades imediatamente superiores. No quadro estão separados os municípios
do microterritório de Capelinha (em azul) e do
microterritório de Diamantina (vermelho).
Dos sete municípios do microterritório de Capelinha, apenas dois – Minas Novas e Aricanduva –
são polarizados pelo município-sede Capelinha.
Dos cinco restantes, quatro são polarizados diretamente pela capital do estado, Belo Horizonte.
Desses quatro, dois são centros locais – Leme do
Prado e Chapada do Norte – e os dois restantes
são centros de zona A e B – Capelinha e Turmalina, respectivamente. Veredinha é polarizada por
Turmalina que, por sua vez, é polarizada diretamente pela capital do estado.
No microterritório de Diamantina, dos 17 municípios, apenas três são considerados centros
locais e têm relação direta com o município de
Belo Horizonte. Os outros municípios são polarizados ou por Diamantina ou por Guanhães
(que pertence ao território de desenvolvimento
Vale do Rio Doce) e são centros de zona local
A. Outros dois municípios (Alvorada de Minas e
Santo Antônio do Itambé) são polarizados por
Serro. Coluna, que é um centro de zona local, tem
relação direta com Belo Horizonte.
As relações intermunicipais expressas na REGIC
2007 revelam uma rede urbana pouco hierarquizada, haja vista que os municípios de maior
centralidade da região são considerados apenas

centro de zona. A forte relação com a capital do
estado sugere que a região ainda padece de um
polo que ofereça serviços com grau de complexidade maior e que possam desafogar a demanda
direta em Belo Horizonte.

2.5

REDE DE CIDADES NO
MÉDIO/BAIXO JEQUITINHONHA

A rede urbana no Médio/Baixo Jequitinhonha
é composta por 35 municípios, distribuídos em
seis microterritórios: Almenara, Araçuaí, Felisburgo, Itaobim, Jacinto e Pedra Azul, representados no quadro 2.4 pelas cores: laranja, azul
escuro, roxo, verde-escuro, verde-claro e azul-claro, respectivamente.
Segundo a REGIC 2007, quatro cidades são centros
de zona. Almenara e Araçuaí são centros de zona A,
enquanto Joaíma e Pedra Azul são centros de zona
B. As demais cidades são apenas centros locais.
Um ponto que chama a atenção é o fato de que,
para a REGIC 2007, Joaíma é classificada como
centro de zona local B, embora não seja sede de
nenhum microterritório. Por outro lado, Felisburgo, Jacinto e Itaobim são sedes de microterritórios, mas aparecem apenas como centros locais,
no estudo do IBGE.
Nesse território, parte dos municípios é polarizada
por cidades localizadas no estado da Bahia. Dos
35 municípios, sete são polarizados por Vitória da
Conquista ou Ilhéus (capitais regionais de nível B)
e, em última instância, por Salvador: Mata Verde,
Divisópolis, Águas Vermelhas, Divisa Alegre,
Cachoeira do Pajeú, Salto da Divisa e Pedra Azul.
Também é relevante mencionar que nessa rede
urbana aparecem centralidades de outros territórios e/ou estados que representam escalas inter-
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mediárias de acesso a serviços urbanos mais diversificados e complexos, anteriores às metrópoles de
Belo Horizonte e Salvador. Esse é o caso dos municípios de Vitória da Conquista e Ilhéus/Itabuna, na
Bahia, e Montes Claros e Teófilo Otoni, em Minas
Gerais. Teófilo Otoni, vale destacar, é um polo
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importante para a maior parte dos municípios do
Médio/Baixo Jequitinhonha, mas está localizado
no território de desenvolvimento Mucuri.
Dos municípios que são centros de zona local
A, Almenara é o que exerce o maior poder de

Salvador

Vitória da
Conquista
Pedra Azul
Ilhéus - Itabuna

Eunápolis

Montes Claros

Araçuaí
Belo
Horizonte

Teófilo
Otoni

Almenara

Joaíma

Fonte: REGIC 2007 (IBGE, 2008).

Centro Local

Microterritório de
Desenvolvimento

Centro de Zona
B

Centro de Zona
A

Centro
SubRegional B

Centro
SubRegional A

Capital Regional C

Capital Regional
B

Capital Regional A

Metrópole

Quadro 2.4: Estrutura da rede de cidades do Alto Jequitinhonha, segundo REGIC 2007

Mata Verde

Almenara

Divisópolis

Pedra Azul

Águas Vermelhas

Pedra Azul

Divisa Alegre

Pedra Azul

Cachoeira de Pajeú

Pedra Azul

Salto da Divisa

Jacinto

Comercinho

Pedra Azul

Caraí

Itaobim

Felisburgo

Felisburgo

Jequitinhonha

Felisburgo

Itaobim

Itaobim

Novo Cruzeiro

Itaobim

Padre Paraíso

Itaobim

Medina

Pedra Azul

Berilo

Araçuaí

Coronel Murta

Araçuaí

Francisco Badaró

Araçuaí

Itinga

Araçuaí

Jenipapo de Minas

Araçuaí

Virgem da Lapa

Araçuaí

Bandeira

Almenara

Jordânia

Almenara

Rubim

Almenara

Palmópolis

Felisburgo

Rio do Prado

Felisburgo

Jacinto

Jacinto

Santa Maria do Salto

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto

Jacinto

Monte Formoso

Itaobim

Ponto dos Volantes

Itaobim

José Gonçalves de Minas

Araçuaí
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influência sobre cidades de diferentes microterritórios: Almenara, Felisburgo, Jacinto e Itaobim. O
município de Araçuaí tem influência basicamente
sobre os municípios de seu próprio microterritório.

mentos econômicos e sociais, habitat e transportes consistem em variáveis que expressam
os níveis de vida e das necessidades de uma
comunidade. (PONTUAL, 2010)
Dessa forma, foram considerados elementos da
observação nos trabalhos de campo:

2.6

RECONHECIMENTO DE CAMPO
NO ALTO E NO MÉDIO/BAIXO
JEQUITINHONHA

Em complementação aos dados e informações apresentados, este diagnóstico propositivo abrange um
reconhecimento de campo com relação à rede de
cidades no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha.
Os trabalhos de reconhecimento de campo no
contexto deste Plano partem do princípio de que
é necessário conhecer para compreender e para
propor as ações adequadas.
O contato com a realidade em toda a extensão
dos territórios em estudo foi feito por meio da
atuação simultânea de equipes multidisciplinares, mas com a adoção de um método único de
pesquisa, de forma a padronizar a forma de olhar,
compreender, interpretar e registrar as observações de campo.
As contribuições de Antônio Bezerra Baltar à
teoria e prática do urbanismo e do padre Lebret
como um grande especialista em pesquisa econômica e social surgem como pontos de referência para associar esse reconhecimento de
campo à rede de cidades apresentada. Assim,
[...] associando valores típicos indicativos de
uma estrutura urbana com o de uma conjuntura urbanística o pesquisador pode observar
uma cidade, seguindo o método de aproximações sucessivas, característico das orientações de Economia e Humanismo e presente
em diversos estudos realizados na França e
na América Latina, onde população, equipa-

•• características físicas dos núcleos urbanos e
do seu entorno;
•• uso do solo no entorno dos núcleos urbanos;
•• aspectos do uso e ocupação do solo, das densidades e da mobilidade nas centralidades e
nas áreas residenciais urbanas;
•• presença de verticalização e de áreas de expansão urbana;
•• áreas de concentração de atividades econômicas;
•• coesão urbana, articulação e características
do sistema viário;
•• equipamentos urbanos, cuidados com a ambiência e manutenção dos equipamentos públicos;
•• ocupações irregulares e habitações precárias;
•• aspectos que representam risco geotécnico;
•• áreas de risco, tais como as ocupações em encostas íngremes e as ocupações em Áreas de
Preservação Permanente (APP) nas margens
de rios e córregos;
•• áreas para proteção, com características de
patrimônio ambiental ou cultural;
•• conflitos visíveis no uso do solo.
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A seguir, é feita uma síntese do reconhecimento
de campo realizado nos dois territórios, com base
nos elementos acima listados, tendo como referência os dados da REGIC 2007:
a. Alto Jequitinhonha
É notável a paisagem exuberante dos municípios
do Alto Jequitinhonha, conformada pelos maciços
rochosos da região da Serra do Espinhaço, por
sua vegetação rupestre e matas de galeria. Destacam-se, nessa região, a paisagem de Diamantina e
a Serra dos Cristais, que emoldura a cidade e que
é protegida pelo Instituto Estadual de Patrimônio
Histórico e Artístico (IEPHA-MG); e a paisagem do
Serro, que sintetiza as características da Serra do
Espinhaço expressas no seu relevo, nas formações
rochosas, nascentes e cachoeiras. O Alto Jequitinhonha está representado no mapa 2.1, com seus
microterritórios e municípios.
A paisagem dos municípios da região do Espinhaço é predominantemente montanhosa, e as
áreas ocupadas pelas cidades incluem encostas
íngremes, por vezes apresentando processos erosivos em áreas de risco.
No caso da cidade de Diamantina, a Serra dos
Cristais vem há anos sofrendo um processo de
ocupação irregular, que resulta em problemas
como a sua descaracterização e o lançamento de
esgotos domésticos diretamente no Rio Grande,
que margeia a serra.
Nos municípios Presidente Kubitscheck, Gouveia e Datas, a paisagem dos maciços rochosos
das bordas do Espinhaço meridional se mescla à
presença de colinas, que permitem o desenvolvimento da agricultura familiar, da pecuária e da
atividade extrativa.
Especialmente em Presidente Kubitscheck, o
turismo ecológico é explorado, incluindo visita-
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ções ao Cânion do Funil, que dista cerca de 15km
da sede municipal.
Por outro lado, o município de Gouveia apresenta
processos erosivos que dão origem a imensas
voçorocas, que comprometem o desenvolvimento das atividades agropecuárias e chamam a
atenção de estudiosos de diversas universidades
estaduais e federais. Também foram observados
processos erosivos em Turmalina.
Nos municípios de São Gonçalo do Rio Preto,
Senador Modestino Gonçalves, Felício dos Santos,
Aricanduva, Itamarandiba, Carbonita e Capelinha, destaca-se o relevo de chapadas, onde predominam a atividade extrativa extensiva e o cultivo de café. Entre eles, a cidade de São Gonçalo
do Rio Preto se destaca pela paisagem plana do
vale do Rio Preto, de rara beleza. Entre as demais
cidades, Capelinha é a que apresenta relevo mais
acidentado, conformado pelo fundo de vale do
Córrego Areão e por encostas íngremes.
Os acessos rodoviários para a região de Diamantina e Serro estão em melhores condições. Já
em direção à Chapada do Norte e na transição
do Alto para o Médio/Baixo Jequitinhonha, os
acessos são feitos por estradas não pavimentadas
e extremamente precárias, o que compromete as
condições de articulação e acessibilidade. Nessa
região, chama a atenção, além da maior precariedade das rodovias, a aparente diminuição das
vazões nos cursos d’água principais e os leitos
secos de vários afluentes.
Em termos de infraestrutura viária, a quase
totalidade das sedes municipais tem ruas pavimentadas, com exceção das vias em áreas de
expansão, que estão em processo de implantação
e/ou ocupação, e que acontecem nas bordas das
ocupações urbanas. O traçado é quase sempre
sinuoso, com algumas exceções. A articulação
viária se dá, na maior parte, através de eixos cen-

34

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Mapa 2.1: Alto Jequitinhonha

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2016.
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trais, normalmente cortando as centralidades
principais, o que permite certa mobilidade, mas
pode também significar retenção de fluxos, pela
dimensão das vias e pela sinuosidade do traçado,
como em Chapada do Norte e em Minas Novas.
Com certa frequência essa articulação é deficiente, tanto por causa do traçado viário como
pela existência de córregos que permeiam as
áreas centrais nas sedes municipais.
A pavimentação das vias é geralmente feita com
blocos intertravados de concreto. Destacam-se as
ruas de pedra nos núcleos históricos de Diamantina, do Serro, de Chapada do Norte, de Minas
Novas e de Presidente Kubitscheck. As calçadas
são estreitas na maior parte das cidades e, invariavelmente, apresentam obstáculos que dificultam
a circulação e a acessibilidade dos pedestres.
A arborização das vias é praticamente inexistente, com raríssimas exceções, como em avenidas e parques de algumas cidades. Contudo, a
arborização nos quintais é frequente, o que permite a percolação das águas de chuva e a recarga
dos lençóis freáticos, bem como garante temperaturas mais amenas no período de estiagem.
Nota-se a presença de quadras de esporte e de
praças bem cuidadas, muitas delas adaptadas à
prática de exercícios com a instalação de “academias a céu aberto”.
Por outro lado, a presença do cultivo do eucalipto é, muitas vezes, notada a partir das sedes
municipais, constituindo-se em verdadeira
barreira verde que impede futuras expansões
urbanas. Essas áreas de monocultura estão presentes de forma expressiva nas cidades de Presidente Kubitschek, onde são visíveis também as
carvoarias; e no entorno imediato das cidades
de Aricanduva, Capelinha, Coluna, Datas e Itamarandiba. Há também uma grande carvoaria a
quase 10km da sede de Turmalina cuja nuvem de
fumaça alcança frequentemente o município.
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Em relação à ocupação urbana, Capelinha e Diamantina, sedes de microterritórios, claramente
se destacam como centros de maior dinamismo,
seguidos por Serro (pertencente ao microterritório de Diamantina) e Turmalina (pertencente
ao microterritório de Capelinha). Coluna, apesar
de classificada como centralidade (centro de
zona B) pela REGIC 2007, não se confirmou
como centralidade durante a visita de campo.
De modo geral, predomina, nas cidades de
menor porte, a mescla de edificações de diferentes padrões de construção, sendo comum a
presença de casas em ruínas ou de baixo padrão
construtivo lado a lado com as casas de padrão
médio e alto. Apenas nas cidades de maior porte
como Diamantina, Capelinha, Itamarandiba,
Serro e Turmalina é que podem ser identificadas
áreas residenciais relativamente homogêneas
em relação ao padrão construtivo das edificações, incluindo-se aí os novos condomínios residenciais. As cidades de Diamantina, Capelinha e
Itamarandiba apresentam expressivo processo
de verticalização, o qual ocorre também em
cidades de menor porte, como em Serra Azul de
Minas, Senador Modestino Gonçalves e Coluna,
porém, de forma menos expressiva.
A densidade de ocupação é geralmente mais alta
nas áreas centrais e em áreas de ocupação irregular, como em Diamantina, no Bairro Rio Grande.
Deve-se considerar, entretanto, que a ocupação
sem afastamento lateral entre as edificações e
sem afastamento das calçadas dá a impressão
de que as cidades apresentam maior densidade
de ocupação; deve-se considerar também que
é bastante frequente a existência de áreas livres
nos fundos dos lotes, o que ameniza a proximidade entre as construções.
Cidades como Capelinha, Carbonita, Itamarandiba, Serro, Diamantina e Turmalina apresentam
uma grande diversificação de comércio e serviços, dispostos em mais de uma centralidade.
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Destacam-se, em Carbonita, um bairro industrial em implantação e, em Turmalina, o Distrito
Industrial, com a indústria da cerâmica e com a
atividade moveleira, que utiliza eucaliptos. Interessante destacar que os eucaliptos utilizados
não têm origem na mesma região.

Chapada do Norte. O patrimônio cultural é tratado em profundidade na seção referente à cultura, que integra o volume do “desenvolvimento
social” (volume 4).

As cidades de pequeno porte têm pelo menos
uma centralidade, que coincide com a praça
onde se encontra a igreja matriz. Geralmente ali
estão instalados os estabelecimentos comerciais
e de serviços, assim como os usos institucionais
(prefeitura, câmara municipal). Escolas e serviços
públicos de atendimento social e de saúde geralmente se encontram mesclados aos usos residenciais, nas proximidades do centro principal.

No Médio/Baixo Jequitinhonha, destaca-se a
planície do Rio Jequitinhonha. Na porção mais
próxima ao Alto Jequitinhonha, no microterritório de Araçuaí, chama a atenção a aridez da
paisagem, bela, no entanto, pela paleta de cores
terrosas, com predomínio de pastagens quase
sempre degradadas.

As áreas de expansão estão presentes em
algumas das cidades de pequeno porte,
porém, muitas vezes, ainda em processo de
implantação. Os loteamentos destinados à
habitação social aparecem quase sempre
em áreas desarticuladas da malha urbana.
Destaca-se a existência de loteamento de bom
padrão de urbanização sendo implantado na
cidade de Aricanduva.
Em Diamantina, o processo de expansão urbana
se mostra bem mais expressivo. A abertura de
novos loteamentos nas proximidades do Campus
da UFVJM indica que a demanda e a valorização
imobiliária ainda deverão interferir significativamente no processo de crescimento urbano da
cidade. Outro eixo de expansão acompanha a
rodovia BR-367, em direção a oeste. Além disso,
a verticalização vem ocorrendo de maneira significativa nos bairros mais distantes do centro,
independentemente das condições de relevo e
de infraestrutura urbana instalada.
Com relação ao patrimônio cultural, expressivo
nesse território, destaca-se, em primeiro lugar,
Diamantina, seguida por Serro, Minas Novas e

b. Médio/Baixo Jequitinhonha

O Médio/Baixo Jequitinhonha está representado no
mapa 2.2, com seus microterritórios e municípios.
No microterritório de Araçuaí, os acessos na
região são precários, em função de condições
de manutenção das rodovias, com exceção das
ligações entre municípios como Berilo, Francisco
Badaró e Jenipapo de Minas, beneficiados com o
programa ProAcesso, que interligou sedes municipais a rodovias asfaltadas.
A sede, Araçuaí, confirma a sua centralidade,
por seu dinamismo urbano e sua diversidade de
usos e serviços oferecidos. Cortada pela rodovia
BR-367, com acesso muito precário em função do
estado de manutenção dessa rodovia, articula-se
a partir dela, apresentando, de modo geral, as
mesmas características urbanas já descritas para
o Alto Jequitinhonha: centralidade com oferta
diferenciada em termos de atividades econômicas e serviços, áreas residenciais no entorno
dessa centralidade, maior densidade na área
central – sem, contudo apresentar processos de
verticalização –, franjas urbanas com menor densidade e áreas de expansão menos infraestruturadas, aparentemente. Por ser uma cidade maior,
já apresenta áreas de ocupação precária com
características de periferia urbana, com padrão
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Mapa 2.2: Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2016.
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de ocupação mais baixo e deficiências em termos
de sistema viário, infraestrutura e equipamentos
urbanos e sociais. Em geral, há pouca arborização
pública e baixa presença de espaços públicos
de lazer e esportes. Na área central, o sistema
viário é mais sinuoso e nas áreas residenciais é
mais regular, em geral com pavimentação deficiente nas bordas da ocupação e com retenção
de fluxos na área central. As calçadas, em geral,
apresentam muitos obstáculos, em situação
similar à já descrita no Alto Jequitinhonha. Usos
institucionais se mesclam às áreas residenciais
e estão presentes também na área central. Próximo à área central, às margens do Rio Araçuaí,
encontra-se um expressivo conjunto históricocultural, representado pelo casario antigo da
época da formação do núcleo urbano, tombado
pelo município, o qual, a despeito da sua relevância para a cidade, encontra-se em precário
estado de conservação, esvaziado e, consequentemente, com sinais de insegurança urbana.
Os núcleos urbanos menores apresentam padrão
de urbanização tradicional, com áreas centrais
razoavelmente dinâmicas quanto a atividades
econômicas e institucionais, variando em função
do porte desses núcleos, e áreas residenciais no
seu entorno, de padrão mediano de ocupação e
uso misto, sem processos de verticalização e com
padrão que cai em direção às bordas. São razoavelmente estruturados, com poucas situações de
ocupações de risco, áreas vulneráveis e irregularidade na ocupação do solo. Quase a totalidade dos
núcleos urbanos apresenta áreas de expansão
nas bordas, menos infraestruturadas, e equipamentos esportivos como ginásio poliesportivo e
estádio com campo gramado. Loteamentos destinados à habitação social aparecem quase sempre
em áreas desarticuladas da malha urbana.
O microterritório de Almenara revela paisagens
distintas entre um lado e outro do Rio Jequitinhonha. As terras da margem direita exibem

relevo com inúmeras elevações de rocha nua,
com gradientes elevados de inclinação das
encostas, solos e vegetação com sinais de semiaridez. A partir da margem esquerda, as elevações
possuem encostas menos inclinadas, apresentam
camada de solos e, consequentemente, cobertura vegetal mais diversificada. O uso do solo predominante em todos os municípios desse microterritório é de pecuária extensiva, com pastagens
bastante degradadas.
O relevo na margem direita possui cursos d’água
intermitentes, contribuintes do rio principal.
A cobertura vegetal exibe traços da fisionomia do
semiárido, com presença de cactáceas. Ocorrem
pequenos remanescentes de mata, principalmente nas grotas mais íngremes e profundas.
O município de Rubim é o único do microterritório com as características típicas da margem
direita. Seu relevo é de serras e mar de morros,
com modelado das vertentes convexo e muitas
elevações do tipo “pães de açúcar”. Os vales são
encaixados, com canais estreitos e intermitentes
na rede hidrográfica. A cobertura vegetal exibe
pequenos remanescentes de mata.
Na margem esquerda verifica-se a presença de
cursos d’água com características mais perenes.
A cobertura vegetal também difere nessa porção
do vale, exibindo extrato arbóreo mais denso,
sobre solos mais profundos, até o encontro com
o ambiente de serras, na subida do rebordo das
chapadas, nos limites com Mata Verde, que apresenta topografia suave e extensas superfícies de
aplainamento, onde se pode verificar a presença
de veredas, aparentemente perenes. Nessa transição topográfica encontra-se também o município de Bandeira, com relevo bastante ondulado, com modelado convexo nas vertentes e
algumas elevações exibindo blocos e afloramentos rochosos. Os vales são encaixados, com
canais estreitos e intermitentes na rede hidrográfica. A cobertura vegetal exibe pequenos
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remanescentes de mata. O município mais a nordeste desse microterritório é Jordânia, que, junto
a Bandeira e Mata Verde, faz divisa entre Minas
Gerais e Bahia.
Todos os acessos principais às sedes dos municípios são feitos por rodovias asfaltadas, que se
encontram em razoáveis condições de tráfego.
Almenara, sede e maior cidade do microterritório,
está localizada às margens do Rio Jequitinhonha,
em uma porção bastante alargada do seu vale,
que forma uma extensa planície fluvial. Destacase pela presença de estabelecimentos de maior
porte e de duas centralidades, sendo a mais
ampla e diversificada na parte antiga da cidade,
à margem esquerda do Rio Jequitinhonha, e a
secundária, mais recente, localizada na margem
direita, com influência da BR-467. Ambas possuem uso misto e média densidade construtiva,
também com muitas edificações de três a quatro
pavimentos, sem recuos e com médio padrão
construtivo. A cidade cresceu na planície fluvial
do Rio Jequitinhonha, em terrenos pouquíssimo
elevados em relação ao nível médio das suas
águas. A expansão urbana se deu em direção
ao Rio São Francisco (local), em sua parte baixa,
próxima à confluência com o Jequitinhonha.
Em períodos de grande precipitação pluviométrica essas áreas são inundáveis e merecem, com
urgência, um bom projeto de drenagem e um
plano de contingência. Pelo menos duas grandes
enchentes já causaram transtornos, isolamento e
destruição no passado. É prudente acreditar na
probabilidade de novas ocorrências e na importância de medidas preventivas. Não foram detectados sinais de processos erosivos que representem riscos na maior parte da cidade, mas há
ocupação recente de encostas em declividades
acentuadas em um morro junto ao rio.
Os demais municípios desse microterritório
seguem o padrão já descrito, com áreas centrais
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relativamente dinâmicas, de uso misto e padrão
médio de ocupação. Foi observado comércio
ambulante em Bandeira e Jordânia. Em Mata
Verde, sobressai uma tendência à média densidade construtiva, com muitas edificações de três
a quatro pavimentos. Há também maior diversificação no comércio e serviços, com muitos
estabelecimentos para atender à dinâmica econômica ligada à produção cafeeira. Em nenhuma
das cidades se verifica um processo acentuado
de adensamento e de verticalização, mas em
Bandeira uma única edificação em construção no
centro já alcança a altura de seis pavimentos, em
contraste com o restante da cidade.
Foram observadas áreas de expansão, merecendo destaque o município de Mata Verde,
onde um grande loteamento está em franca ocupação, tendo como eixo viário a principal ligação
com o estado da Bahia. Pode ser que parte ou
todo o parcelamento tenha ocorrido em solo
baiano. Há ainda encostas íngremes e áreas inundáveis com ocupação de risco em Rubim, Mata
Verde e Bandeira. De modo geral, os municípios
de fronteira com o estado da Bahia sofrem a sua
influência, como mostrou a estrutura da rede de
cidades apresentada.
Em todas as cidades desse microterritório o sistema viário intramunicipal urbano apresenta boa
articulação. A topografia é suave e a maioria das
vias das zonas urbanas apresenta-se com calçamento em boas condições. Predomina um traçado regular de vias em Almenara, Rubim, Mata
Verde e Jordânia, sem retenções acentuadas dos
fluxos de trânsito. Bandeira diferencia-se dos
demais municípios por apresentar um traçado
viário irregular, mais sinuoso, em função do relevo
movimentado da sede municipal e pelo fato de
ter a sua área urbana seccionada pelo Córrego
Rubim do Norte. As calçadas, como já descrito,
apresentam muitos obstáculos aos pedestres,
com pouca arborização.
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Em Bandeira há que se ressaltar outra particularidade. Um número significativo de habitações
encontra-se na encosta de uma elevação junto à
área central da cidade, cuja inclinação é bastante
acentuada e sem acesso a qualquer veículo.
De modo geral, as praças localizadas nas áreas
centrais mostram-se ajardinadas, cuidadas e
equipadas com coretos, bancos e lixeiras. Há
também equipamentos esportivos, como ginásio
poliesportivo, estádio com campo gramado e
quadras diversas. À medida que se afasta do
centro, os espaços públicos começam a mostrar
maior necessidade de manutenção e de limpeza.
Os microterritórios de Itaobim e Pedra Azul
apresentam como centralidades os municípios
de mesmo nome. Nas visitas de campo, Joaíma,
apontada na REGIC 2007, não apresentou caraterísticas tão visíveis de uma centralidade, ao passo
que Itaobim apresentou dinâmica urbana de
maior destaque, entre outros motivos, por se localizar às margens da BR-116, no entroncamento
com a BR-367. Em relação à rede de cidades, mais
uma vez, os municípios de fronteira com o estado
da Bahia sofrem a influência daquele estado.
No microterritório de Itaobim, articulado pela
BR-116, o entorno das cidades varia de um relevo
suave, vales abertos, com campos, pastagens
e culturas, para um relevo com encostas mais
íngremes e vales estreitos e encaixados, com
matas e campos.
Se o entorno muda, de modo geral, as cidades
apresentam características semelhantes às já
descritas: áreas centrais de uso misto, ou seja,
com comércio, serviços e usos residenciais, com
padrão de ocupação médio, que se torna mais
precário nas bordas, e sem processos de verticalização acentuados, ocupação intensa e sem
recuos, vias pavimentadas mais regulares nos
relevos suaves e mais sinuosas nos relevos mais

movimentados, bem como calçadas com obstáculos. Itaobim, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes
e Medina possuem sedes municipais ao logo da
BR-116, o que, de certa forma, compromete a articulação e a qualidade urbanas urbana, principalmente em Padre Paraíso.
O microterritório de Pedra Azul apresenta relevo
entre suave e plano, com campos e pastagens no
entorno dos núcleos urbanos. Neste, mantémse o mesmo padrão já descrito quanto a áreas
centrais, áreas residenciais e articulação urbana.
Pedra Azul, por ter dinâmica urbana um pouco
mais acentuada, já apresenta características
desse porte, com áreas periféricas de padrão
mais baixo e retenções do fluxo de tráfego próximas ao horário de pico, por volta do meio-dia.
Destaca-se, em Pedra Azul, a característica de
ser uma cidade assentada em maciços rochosos,
mais conhecidos como “pão de açúcar”, inclusive
com construções e demarcações de lotes nesses
maciços. O município de Divisa Alegre também é
cortado pela BR-116 e enfrenta a mesma situação
de risco da articulação urbana que outros municípios do microterritório de Itaobim, sobretudo os
que fazem fronteira com o estado baiano.
O microterritório de Jacinto não apresentou
nenhuma centralidade com base nos dados
observados em visita a campo. Aqui também se
verifica a influência do estado da Bahia. De modo
geral, o relevo possui topografia predominantemente ondulada, com algumas feições planas e,
em menor proporção, montanhosas. A vegetação
predominante é o cerrado e, ocupando quase
totalmente o lugar da extinta mata atlântica,
encontra-se uma extensa plantação de capim
colonião, que serve para alimentar as fazendas
de gado, principal atividade econômica nessa
porção do território.
O microterritório tem como principal acesso a
BR-367, em estado precário de trafegabilidade,
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o que prejudica de forma significativa as condições de acessibilidade a toda essa região.
Sua sede, Jacinto, localiza-se às margens do Rio
Jequitinhonha. O padrão construtivo próximo ao
rio é baixo, com ocupação densa e sem recuo. Já
a ocupação próxima ao centro da cidade apresenta padrão médio, com exceção das casas
da Rua Antônio Ferreira Lobo, que apresentam
padrão alto.
Tanto em Jacinto como nas outras cidades do
microterritório (Salto da Divisa, Santa Maria do
Salto e Santo Antônio do Jacinto) os núcleos
urbanos apresentam-se com as mesmas características dos núcleos urbanos de menor porte:
padrão de urbanização tradicional, com áreas
centrais razoavelmente dinâmicas quanto a atividades econômicas e institucionais – tendo aqui
um menor dinamismo – e áreas residenciais no
seu entorno, de padrão mediano de ocupação e
uso misto, sem processos de verticalização. Em
Salto da Divisa, destacam-se a implantação de
um conjunto habitacional para abrigar as famílias
atingidas pela inundação da barragem de Itapebi
e um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
No microterritório de Felisburgo, o entorno dos
municípios de Rio do Prado, Felisburgo, Joaíma
e Jequitinhonha possui relevo suave e vales
mais abertos, com predomínio de campos,
pastagens e culturas de uso extensivo. Já no
entorno de Palmópolis, o relevo é mais movimentado, com encostas íngremes e vales encaixados, com predomínio de matas e campos.
Os núcleos urbanos de Palmópolis, Rio do
Prado e Felisburgo possuem áreas centrais
mais compactas, de uso misto, ou seja, com
comércio, serviços e usos residenciais, sem
processos de verticalização. O processo de
ocupação apresenta-se de forma intensa, sem
recuos, com padrão de ocupação médio e sem
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processos de verticalização. O sistema viário
possui traçado regular, com vias predominantemente estreitas, calçadas também estreitas
e com obstáculos. Os fluxos de tráfego são
normais, com fluidez e sem retenções, com
exceção de Palmópolis, onde o trânsito é mais
desarticulado. No entorno das áreas centrais,
localizam-se áreas essencialmente residenciais, com padrão de ocupação mais precário
à medida que se afastam dessas áreas centrais.
Em Joaíma e Jequitinhonha, as áreas centrais
possuem formato mais linear, também de usos
mistos, como as anteriores. Os processos de
ocupação também são semelhantes aos anteriores, assim como o sistema viário e as boas
condições dos fluxos de trafego, em alguns
casos com vias mais largas.
Nesse microterritório, são uniformes as características dos núcleos urbanos, inclusive da sua sede
(Felisburgo). Nesse ambiente, destaca-se a cidade
de Jequitinhonha, pelo dinamismo urbano que
apresenta, o que a distingue dos demais municípios integrantes, nem tanto por seu porte, mas
antes por sua oferta em termos da infraestrutura
de serviços e por suas atividades culturais e turísticas, atraindo a população do entorno.

2.7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da rede urbana no Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha pela REGIC (IBGE, 2008) revela
uma rede urbana pouco hierarquizada, haja vista
que os municípios de maior centralidade da
região são considerados apenas centro de zona.
As maiores polarizações estão fora dessa região,
sendo: a capital Belo Horizonte e Guanhães
(MG) para o Alto Jequitinhonha; Montes Claros
e Teófilo Otoni (MG) para o Médio/Baixo Jequitinhonha; e Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus/
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Itabuna e Eunápolis (BA), também para o Médio/
Baixo Jequitinhonha.

2.8

No Alto Jequitinhonha, apenas cinco municípios aparecem como centros de zona: Diamantina, Capelinha, Coluna, Serro e Turmalina. No
Médio/Baixo Jequitinhonha, são quatro municípios: Almenara, Araçuaí, Joaíma e Pedra Azul. As
demais cidades são apenas centros locais. Nas
visitas a campo, as centralidades se confirmaram,
com exceção de Coluna, no Alto, e de Joaíma, no
Médio/Baixo, que não foram percebidas como tal.
Já os municípios de Itaobim e de Jequitinhonha
se apresentaram como centralidade após as
observações de campo.

Em alinhamento às analises efetuadas nestas
subseções e, em especial, com o ODS de número
11: “tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, apresentam-se proposições gerais
que dizem respeito ao planejamento e à gestão
urbana e territorial:

De modo geral, as observações de campo confirmam a estrutura da rede de cidades, um pouco
mais coesa no Alto Jequitinhonha e mais fragmentada no Médio/Baixo Jequitinhonha, inclusive com a vinculação dos municípios de fronteira com a Bahia a municípios baianos, sendo
observadas prováveis áreas de expansão para
fora do estado. Há um padrão de urbanização
tradicional, com áreas centrais razoavelmente
dinâmicas quanto a atividades econômicas e
institucionais, variando em função do porte
dos núcleos urbanos, e áreas residenciais no
entorno dessas centralidades, com um padrão
de ocupação que cai em direção às bordas e com
deficiências em infraestrutura, processo mais
nítido nas cidades que correspondem a centros
de zona. Diferem desse padrão as cidades de
Capelinha e Diamantina, no Alto Jequitinhonha,
as quais apresentam dinâmicas urbanas mais
acentuadas, em especial Diamantina. Algumas
situações de ocupações de risco, áreas vulneráveis e irregularidade na ocupação do solo foram
percebidas, apontando, a princípio, para uma
incapacidade das administrações municipais
em lidar com a gestão dos seus territórios.

PROPOSIÇÕES

•• Planejar e apoiar nas esferas de governo federal e estadual o fortalecimento das administrações municipais tendo como referência
a estrutura da rede de cidades, considerando
os movimentos da produção econômica e da
rede de políticas sociais objetivando:
•• a ampliação da sua capacidade de articulação com outras esferas de governo;
•• a ampliação da sua capacidade de formulação, implementação e controle de políticas públicas locais;
•• a ampliação da sua capacidade de gerenciamento das contas públicas, de
forma a contribuir para o equilíbrio financeiro e a ampliação da sua capacidade de oferta de infraestrutura pública e
de políticas públicas para a população
com a consequente promoção do desenvolvimento sustentável.
•• Instituir processos de formação, qualificação
e capacitação das equipes técnicas das administrações municipais.
•• Planejar o fortalecimento das associações
municipais como suporte às administrações
municipais para o compartilhamento de ex-
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periências, esforços, capacitação, suporte
técnico, administrativo e jurídico.
•• Planejar um sistema de informações territoriais com a parceira das concessionárias de
serviços públicos que possibilite aos municípios o acesso a imagens e bases cartográficas
com relação às suas áreas urbanas e seus espaços administrativos, incluindo hidrografia,
unidades de conservação, acessos principais
e a identificação de estradas municipais prioritárias, sistema esse que daria suporte ao
planejamento intersetorial das políticas públicas, articulando-o ao cadastro técnico municipal e ao CadÚnico.
•• Planejar o fortalecimento das administrações
municipais com relação aos instrumentos de
gestão urbana e territorial, para aplicação de
forma objetiva, sustentável e inclusiva, com
gestão democrática, objetivando:
•• a proteção ao patrimônio ambiental e histórico-cultural material e imaterial;
•• a provisão de habitação de interesse social;
•• a infraestrutura de apoio ao desenvolvimento econômico;
•• a provisão de espaços públicos de qualidade para usufruto da população de forma
democrática e inclusiva;
•• o controle da ocupação urbana, do adensamento urbano e da expansão urbana;
•• a coibição da ocupação urbana em áreas
de risco e em Áreas de Preservação Permanente (APP).
•• Planejar o atendimento das demandas setoriais específicas a partir de uma diretriz geral
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que estabeleça a articulação das diferentes
políticas, de forma a fortalecer a conexão entre as cidades e a sua complementariedade,
respeitando-se as singularidades e a diversidade, assim como entre o campo e as cidades, inclusive buscando minimizar a vinculação dos municípios de fronteira com o estado
da Bahia.
•• Planejar o atendimento das demandas setoriais específicas a curto, médio e longo prazo.
•• Planejar um sistema de gestão, monitoramento e avaliação do planejamento territorial a partir da participação efetiva da
população local, em diferentes escalas territoriais interligadas, como ferramenta de
operacionalização e sustentação do planejamento territorial.
•• Instituir processos de fortalecimento do
capital social local, com capacitação e qualificação da participação na construção, implementação e monitoramento das políticas
públicas, em diferentes escalas e formas de
organização e representação.

Caracterização das carências habitacionais
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3

Caracterização das
carências habitacionais
3.1

INTRODUÇÃO

Embora a moradia digna seja considerada um
direito pela Constituição Federal de 1988, o
acesso à habitação de qualidade ainda está longe
de ser uma realidade para milhares de mineiros.
A política habitacional é pautada pela Lei Federal
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e se insere no âmbito da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano
(PNDU), cujo órgão principal é o Ministério das
Cidades. Dentro da sua estrutura, a Secretaria
Nacional da Habitação (SNH) é responsável por
acompanhar e avaliar, além de formular e propor,
os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação (PNH), em articulação
com as demais políticas públicas e com instituições voltadas ao desenvolvimento urbano.
O objetivo da política habitacional é promover a
universalização do acesso à moradia, com foco
na Habitação de Interesse Social (HIS) e nos programas de regularização fundiária e urbanização
de assentamentos precários, visando minimizar
situações como exclusão do mercado formal de
terra, insegurança quanto à posse, ocupações

em encostas de morros, beira de córregos e vales
de rios poluídos, degradação ambiental, riscos à
saúde e à vida da população moradora. No nível
estadual, a competência da política habitacional
é da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional (SECIR), à qual se vincula à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
(COHAB), sendo regida pela Política Estadual de
Habitação de Interesse Social (PEHIS/MG), instituída pela Lei nº 18.315/2009.
Uma forma de avaliar as necessidades habitacionais no Brasil foi desenvolvida pela Fundação João
Pinheiro, por meio da série de estudos denominada
Déficit Habitacional no Brasil, realizada a partir
das bases de dados secundários das pesquisas
domiciliares do IBGE – Censo Demográfico e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD).
Nessa pesquisa são estimadas duas dimensões
das carências habitacionais: o déficit habitacional
propriamente dito e a inadequação de domicílios.
A primeira é entendida como a necessidade de
construção de novas moradias ou unidades domiciliares que visam resolver os problemas específicos da falta de domicílios. A segunda reflete problemas na qualidade das moradias existentes. Não
se trata da construção de novas unidades domiciliares, mas da melhoria daquelas existentes e consideradas carentes em alguma dimensão.
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O déficit habitacional é composto por quatro componentes: a) habitações precárias, que englobam os
domicílios rústicos e improvisados; b) coabitação
familiar, que envolve os cômodos e as famílias
conviventes que desejam constituir novo domicílio; c) o ônus excessivo com o aluguel urbano,
que compreende as famílias que ganham até três
salários mínimos e comprometem mais de 30%
de sua renda com aluguel em áreas urbanas e;
d) o adensamento excessivo em domicílios alugados, medido por um número superior a três
moradores por dormitório.
A inadequação de domicílios, medida apenas
para as áreas urbanas3, é composta por cinco
componentes não mutuamente excludentes: a)
inadequação fundiária; b) ausência de banheiro
no domicílio; c) adensamento excessivo em
domicílios próprios; d) cobertura inadequada
e; e) carência de infraestrutura, sendo este subdividido em quatro subcomponentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de
lixo e energia elétrica.
Para traçar o perfil das carências habitacionais
nos territórios de desenvolvimento do Alto e
do Médio/Baixo Jequitinhonha, foram utilizados os dados da pesquisa Déficit Habitacional
Municipal no Brasil 2010, elaborados com base
no Censo Demográfico 2010. A escolha do ano
2010 justifica-se pelo fato de ser o ano de realização do censo demográfico mais atual e a única
que nos permite desagregar as informações
para o nível municipal. As Pesquisas Nacionais
por Amostra de Domicílio, embora cubram uma
gama maior de informações relacionadas aos
domicílios e tenham periodicidade anual, não
possuem representatividade estatística para os
municípios brasileiros.
3 As áreas rurais não são contempladas, pois apresentam formas
diferenciadas de adequação, não captadas pelos dados utilizados.
São também excluídos do estoque a ser analisado os domicílios
inseridos em alguma das categorias do déficit habitacional.

3.2

DÉFICIT HABITACIONAL

Os dados do Censo Demográfico 2010 mostram
que a distribuição do déficit habitacional pelo território mineiro é bastante heterogênea. Há concentração dos maiores valores absolutos no território Metropolitano, em especial no município
de Belo Horizonte, municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e entorno,
no Triângulo Norte e Sul, alguns municípios das
regiões Sul e Mata, além de alguns municípios do
norte do estado.
Uma análise mais detalhada do perfil do déficit
habitacional por territórios de desenvolvimento
permite traçar um panorama regionalizado da
questão habitacional em Minas, com especial
enfoque no Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo
Jequitinhonha. Um primeiro ponto que merece
ser destacado nesta análise diz respeito ao
número e ao porte dos municípios de cada território. Como mostra a tabela 3.1, dos 17 territórios
de desenvolvimento, o Metropolitano é o mais
populoso do estado, onde residem quase 30%
da população. Nesse território estão localizados
cinco dos maiores municípios mineiros, além da
capital. Por essa razão, ele aparece em destaque
em todos os indicadores relacionados à questão
habitacional no estado.
Em 2010, o déficit habitacional em Minas Gerais
somava 557.371 domicílios, dos quais 177.170
(31,8%) se concentravam no território Metropolitano, 52.289 (9,4%) no Sul e 45.095 (8,1%)
na Mata. Esses três territórios somados respondiam por quase 50% do déficit do estado.
Embora em menor magnitude, os territórios
Norte e Triângulo Norte também respondiam
por parcelas importantes do déficit: 42.463
(7,6%) e 38.540 (6,9%). O território com menor
déficit habitacional absoluto é o Central, que
registrou 7.178 unidades (1,3%), seguido pelo
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Tabela 3.1: Déficit habitacional por situação de domicílio, número de municípios e população
residente, segundo territórios de desenvolvimento – Minas Gerais – 2010
Déficit habitacional

Territórios de

Número de

População

% da
População

Desenvolvimento

Total

Urbano

Rural

Relativo

municípios

residente

Alto Jequitinhonha

7.400

4.697

2.703

9,0

24

297.994

Caparaó

15.505

13.288

2.217

7,5

55

675.711

3,4

Central

7.178

6.475

703

9,5

17

243.235

1,2

Mata

45.095

42.622

2.474

8,9

93

1.561.463

8,0

Médio/Baixo Jequitinhonha

14.169

9.256

4.914

10,7

35

472.022

2,4

Metropolitano

177.170

173.477

3.693

10,0

79

5.775.712

29,5

residente
1,5

Mucuri

11.862

9.267

2.595

9,4

29

431.541

2,2

Noroeste

16.149

13.850

2.299

8,2

30

631.206

3,2

Norte

42.463

30.074

12.389

9,7

86

1.577.300

8,0

Oeste

29.975

28.784

1.191

8,0

56

1.194.156

6,1

Sudoeste

13.237

12.479

758

7,1

35

578.373

3,0

Sul

52.289

48.307

3.982

8,2

118

2.031.229

10,4

Triângulo Norte

38.540

35.990

2.550

9,9

30

1.200.694

6,1

Triângulo Sul

22.670

21.747

923

10,1

27

697.812

3,6

Vale do Aço

22.154

20.897

1.256

9,4

34

776.162

4,0

Vale do Rio Doce

22.074

19.088

2.986

9,9

55

729.231

3,7

Vertentes

19.439

17.458

1.981

8,8

50

723.489

3,7

Minas Gerais

557.371

507.756

49.615

9,2

853

19.597.330

100,0

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal, 2010.

Alto Jequitinhonha, com 7.400 domicílios (1,3%)
(tabela 3.2).
O Alto e o Médio/Baixo Jequitinhonha apresentam perfis diferenciados de déficits habitacionais. O segundo apresenta, normalmente,
as maiores carências em relação à moradia
adequada de seus habitantes, enquanto o primeiro está mais próximo da média do estado.
O déficit habitacional, em termos absolutos,
é maior no Médio/Baixo Jequitinhonha, registrando, em 2010, 14.169 unidades, contra 7.400
no Alto Jequitinhonha. Em termos relativos, no
Médio/Baixo Jequitinhonha 10,7% dos domicílios particulares permanentes e improvisados
são considerados déficit – o maior percentual
do estado, enquanto no Alto Jequitinhonha
esse número atinge 9%.

A análise por microterritório mostra que os microterritórios com os maiores déficits absolutos são
Diamantina, no Alto Jequitinhonha, com 4.789
unidades, e Itaobim e Pedra Azul, no Médio/Baixo
Jequitinhonha, com 3.286 e 3.185 domicílios, respectivamente (tabela 3.2).
Os municípios com os maiores déficits absolutos
são Diamantina, no Alto Jequitinhonha, e Almenara e Araçuaí, no Médio/Baixo Jequitinhonha. Já
os municípios com os maiores déficits relativos
são: São Gonçalo do Rio Preto, no Alto Jequitinhonha, com 21,9% dos domicílios particulares
permanentes improvisados e com necessidade
de reposição, e Águas Vermelhas e Pedra Azul, no
Médio/Baixo Jequitinhonha, com 20,7% e 18,1%
dos domicílios nessa condição. Os três municípios com os menores déficits relativos são do
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Tabela 3.2: Déficit habitacional segundo a situação de domicílio, por microterritório do Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010
Déficit habitacional
Microterritório

Território

Capelinha

Total

Urbano

Rural

Alto Jequitinhonha

2.611

1.582

1.029

Diamantina

Alto Jequitinhonha

4.789

3.114

1.674

Almenara

Médio/Baixo Jequitinhonha

2.306

1.798

508

Araçuaí

Médio/Baixo Jequitinhonha

2.800

1.496

1.305

Felisburgo

Médio/Baixo Jequitinhonha

1.567

1.021

546

Itaobim

Médio/Baixo Jequitinhonha

3.286

1.699

1.587

Jacinto

Médio/ Baixo Jequitinhonha

1.025

747

278

Pedra Azul

Médio/Baixo Jequitinhonha

3.185

2.496

689

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

Gráfico 3.1: Déficit habitacional, por situação de domicílio, nos territórios do Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
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Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

Alto Jequitinhonha: Veredinha (3,1%), Carbonita
(3,4%) e Felício dos Santos (5,2%).
Embora majoritariamente urbano, a distribuição
do déficit habitacional por situação de domicílio
é diferenciada entre os territórios. Enquanto no
território Metropolitano 97% do déficit estão localizados na área urbana, no Alto Jequitinhonha e
no Médio/Baixo Jequitinhonha esse percentual
cai para 63% e 65%, respectivamente, o que indica

que a questão habitacional nas áreas rurais desses
territórios ainda é expressiva e corrobora uma
característica da região, que é a proporção ainda
relativamente alta de população rural (gráfico 3.1).
No que diz respeito à distribuição do déficit
habitacional em Minas Gerais, o componente de
maior peso é a coabitação familiar, que responde
por 48,7% do total do déficit, seguida pelo ônus
excessivo com aluguel urbano (38,8%), domicí-
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Tabela 3.3: Componentes do déficit habitacional, segundo os territórios de desenvolvimento Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010

Alto Jequitinhonha

1.781

3.558

1.805

257

24,1

48,1

24,4

3,5

Médio/Baixo Jequitinhonha

4.390

6.621

2.742

417

31,0

46,7

19,3

2,9

Minas Gerais

41.075

271.652

215.986

28.658

7,4

48,7

38,8

5,1

alugados (%)

domicílios

excessivo em

Adensamento

Ônus excessivo

com aluguel (%)

familiar (%)

Coabitação

Domicílios

precários (%)

Componentes do Déficit Habitacional

alugados

domicílios

excessivo em

Adensamento

com aluguel

Ônus excessivo

familiar

Coabitação

precários

Território

Domicílios

Componentes do Déficit Habitacional

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

Tabela 3.4: Déficit habitacional por faixas de renda, segundo os territórios de desenvolvimento Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2010

0 a 3 sm

3 a 5 sm

5 a 10 sm

10 ou mais

sem rendimento

0 a 3 sm

3 a 5 sm

5 a 10 sm

10 ou mais

Faixa de renda em salários mínimos (%)

sem rendimento

Faixa de renda em salários mínimos

Alto Jequitinhonha

306

5.202

1.107

622

164

4,1

70,3

15,0

8,4

2,2

Médio/Baixo Jequitinhonha

629

10.954

1.668

723

195

4,4

77,3

11,8

5,1

1,4

Minas Gerais

12.991

358.522

88.108

71.508

26.243

2,3

64,3

15,8

12,8

4,7

Território

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

lios precários (7,4%) e adensamento excessivo
em domicílios alugados (5,1%) (tabela 3.3).

identificado também em áreas urbanas, esse componente é mais característico de áreas rurais.

Esse perfil é diferenciado em relação aos territórios
do Vale do Jequitinhonha. Enquanto o Alto Jequitinhonha apresenta perfil um pouco mais parecido
com a média do estado, com a coabitação como
componente principal do déficit (48,1%), seguido
pelo ônus excessivo (24,4%), habitação precária
(24,1%) e adensamento excessivo em domicílios
alugados (3,5%), no Médio/Baixo Jequitinhonha
a habitação precária representa o segundo componente de maior peso (31%). Mesmo no Alto
Jequitinhonha, o componente habitação precária
é bastante expressivo (24,1%), quase igual ao peso
do ônus excessivo com aluguel. Embora possa ser

Quanto à distribuição do déficit habitacional por
faixa de renda, o Alto e o Médio/Baixo Jequitinhonha apresentam uma concentração ainda
maior do que a média do estado nas faixas de
renda mais baixas, isto é, até três salários mínimos
(81,7% e 74,4%, respectivamente), contra 66,7%
em Minas Gerais (tabela 3.4). Isso pode ser explicado pelo fato de esses territórios concentrarem
uma proporção ainda maior de famílias de baixa
renda vis-à-vis outros territórios do estado.
Outra informação relevante que a pesquisa do déficit
habitacional traz são os dados sobre os domicílios
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Tabela 3.5: Domicílios vagos e percentual de domicílios vagos em relação aos domicílios particulares
permanentes, por situação de domicílio, no Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas
Gerais – 2010
Domicílios Vagos
% em relação aos domicílios particulares

Absoluto

permanentes

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Território

Alto Jequitinhonha

13.718

7.576

6.142

16,7

14,4

20,8

Médio/Baixo Jequitinhonha

20.915

10.705

10.210

15,8

12,8

20,9

Minas Gerais

690.097

509.023

181.074

11,4

9,8

21,6

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

vagos. O número expressivo de domicílios vagos é
sempre fonte de questionamento e revela uma contradição brasileira, qual seja, a existência concomitante de um déficit habitacional significativo e uma
quantidade, às vezes superior, de imóveis vagos.
É tentador sugerir a utilização desse estoque de
imóveis vazios para eliminar ou minimizar de
forma expressiva o déficit habitacional no Brasil.
Contudo, os dados do censo demográfico e da
PNAD não nos permitem obter maiores detalhamentos sobre as condições, a localização, a situação
de propriedade e o padrão da construção desse
estoque de moradias. Pode-se obter, apenas, a distinção entre imóveis em construção ou reforma, em
condições de serem ocupados e em ruínas. Uma
caracterização maior é de vital importância tanto
para o delineamento do perfil desses domicílios
quanto para a identificação da parcela que mais
provavelmente poderia ser direcionada a suprir
parte das carências de habitação da população.

percentuais de domicílios vagos por situação de
domicílio, nota-se que o percentual é ainda maior
nas áreas rurais do que nas áreas urbanas.
É possível que esses dados estejam refletindo a
contínua perda de população desses territórios,
via migração, para centros urbanos maiores do
próprio estado de Minas Gerais, para a capital ou
para outros centros urbanos de outras unidades
da Federação. Embora em menor magnitude, o
êxodo rural e as diferentes formas de mobilidade
temporária (circular, sazona etc.), vistas como
estratégias de sobrevivência familiar, continuam
sendo uma questão social importante para a
região e a análise de sua evolução pode elucidar
também algumas questões para a proposição de
políticas na área de habitação.

3.3

INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS

No Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha, o número de domicílios vagos totalizava,
em 2010, 13.718 e 20.915 unidades, respectivamente (tabela 3.5). Esses números são bem superiores ao total do déficit habitacional em cada
uma das regiões – 7.400 e 14.169. Ao analisar os

Em relação à inadequação de domicílios, o Censo
Demográfico 2010 só traz informações para três
componentes: a)adensamento excessivo em
domicílios próprios; b) ausência de banheiro; c)
carência de infraestrutura.
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Tabela 3.6: Componentes da inadequação de domicílios urbanos, segundo os territórios de
desenvolvimento – Minas Gerais – 2010
Componentes da Inadequação
Território

Água

Esgotamento
sanitário

Luz

Lixo

Banheiro

Adensamento

Alto Jequitinhonha

1.518

11.805

270

4.528

925

1.239

Caparaó

6.943

16.391

664

3.848

787

1.973

Central

1.204

14.675

251

2.165

1.031

1.220

Mata

17.372

38.735

1.515

4.076

1.070

6.505

Médio/Baixo Jequitinhonha

2.354

23.963

1.120

5.107

3.753

2.213

Metropolitano

27.619

167.199

10.684

24.057

6.641

36.562

Mucuri

2.499

13.788

1.081

4.893

2.520

2.577

Noroeste

3.596

22.542

520

2.350

1.355

2.065

Norte

9.857

141.521

2.614

23.868

10.545

10.451

Oeste

5.681

16.985

395

2.533

605

2.433

Sudoeste

1.493

3.189

188

585

267

1.468

Sul

9.651

18.828

787

2.245

1.062

7.425

Triângulo Norte

3.998

8.949

638

2.020

1.151

2.715

Triângulo Sul

5.442

4.152

469

1.168

660

2.155

Vale do Aço

20.234

18.297

573

5.056

1.068

3.387

Vale do Rio Doce

5.442

16.278

815

8.979

2.141

3.372

Vertentes

5.969

20.510

484

3.073

377

2.227

Minas Gerais

130.870

557.809

23.069

100.550

35.959

89.987

Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.						

Os dados mostram que a falta de ligação de
rede geral de esgoto ou fossa séptica nos domicílios continua sendo o principal elemento de
inadequação dos municípios mineiros, totalizando 557.809 unidades. O segundo critério de
inadequação mais expressivo é a ausência de
rede geral de abastecimento de água (130.870
domicílios); e o terceiro, a ausência de coleta
de lixo (100.550), conforme tabela 3.6.
Como apontado anteriormente, o território
Metropolitano aparece com destaque em todos
os critérios de inadequação, dado o tamanho

do contingente populacional e domiciliar
que abrange. Uma análise do percentual de
domicílios particulares permanentes urbanos
por tipo de inadequação nos permite relativizar um pouco o peso deste e dos territórios
mais populosos.
A situação de inadequação domiciliar no Alto
e no Médio/Baixo Jequitinhonha pode ser mais
bem compreendida quando analisados os
dados de domicílios inadequados relativos ao
total de domicílios urbanos não considerados
déficit habitacional.
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Gráfico 3.2: Percentual de domicílios urbanos inadequados, segundo critérios de inadequação nos
territórios de desenvolvimento Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
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Fonte: Fundação João Pinheiro, Déficit Habitacional Municipal 2010.

O gráfico 3.2 mostra que, de forma semelhante ao estado de Minas Gerais, a situação é
mais grave no subcomponente esgotamento
sanitário, integrante do componente carência
de infraestrutura. O percentual de domicílios
urbanos sem ligação à rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica compreende
22,5% no Alto Jequitinhonha e 28,6% no Médio/
Baixo Jequitinhonha.
O segundo critério de maior peso na região é
ausência de coleta de lixo domiciliar regular:
são 8,6% dos domicílios urbanos no Alto
Jequitinhonha e 6,1% no Médio/Baixo Jequitinhonha. Este é o único critério em que o Alto
Jequitinhonha tem uma situação pior do que o
Médio/Baixo Jequitinhonha. Em terceiro lugar,
surge a ausência de banheiros, também superior no Médio/Baixo Jequitinhonha. Dos componentes de inadequação, o que tem o menor
peso são os domicílios sem ligação à rede geral
de energia elétrica.

3.4

DÉFICIT HABITACIONAL E
A POLÍTICA DE HABITAÇÃO
RECENTE: O PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA (PMCMV)

Depois de décadas sem investimentos públicos
vultosos e um aparato institucional frágil e de
práticas descontínuas no âmbito da política habitacional, o Governo Federal institui, em março
de 2009, por meio da Medida Provisória nº 459,
posteriormente convertida na Lei nº 11.977, de
7 de julho 2009, e pelo Decreto nº 6.962, de 17
de setembro de 2009, o Programa Minha Casa
Minha Vida, voltado para a construção unidades
habitacionais para a população de baixa renda.
De acordo com Cardoso (2013), o programa foi
criado para dar condições de ampliação do mercado habitacional e como resposta à crise econômica internacional, que teve início nos Estados
Unidos, a partir da crise financeira no mer-
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cado imobiliário norte-americano e que gerou
enormes efeitos nos mercados financeiros de
boa parte dos países desenvolvidos da Europa,
Estados Unidos e outros.
Desta feita, embora o programa tenha se desenvolvido dentro do aparato institucional criado
pelo Ministério das Cidades, seu desenho, metas,
prazos e agentes envolvidos levaram em consideração, juntamente com outras ações do Governo
Federal, a lógica de indução do crescimento econômico e como uma política econômica keynesiana anticíclica em resposta à crise de 2008. Esse
fato não constitui mero detalhe, pois, como se
verá adiante, a orientação econômica da política
habitacional contida no PMCMV gerou contradições no desenho e nos resultados da política.
O programa foi estruturado em três faixas, determinadas de acordo com a renda dos beneficiários. A Faixa 1 engloba famílias com renda entre
zero e três salários mínimos e recebe subsídios do
governo de até 80% do valor do imóvel. As duas
faixas seguintes, Faixa 2 e Faixa 3, correspondem
às famílias cuja renda média se encontra no intervalo entre três e seis salários mínimos e de seis a
dez salários mínimos, respectivamente.
Para a Faixa 1 foram desenhadas cinco modalidades4:
1. “Empresas (FAR) – atende famílias com renda
mensal de até três salários mínimos, por meio
da transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)”. Nessa modalidade, a maior parte do subsídio é da União. A
parcela paga pelo beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação mínima de R$ 25;

4 Site do Ministério das Cidades. Consulta em: maio de 2017. Acesso em:
<http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/04/entenda-comofunciona-o-minha-casa-minha-vida>
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2. Entidades – para as famílias com renda
mensal de até três salários mínimos, organizadas em cooperativas habitacionais ou
mistas, associações e demais entidades
privadas sem fins lucrativos. O trabalho é
feito por meio da produção, aquisição ou
requalificação de imóveis já existentes. A
União concede subsídio para a construção
da unidade por meio de financiamentos a
beneficiários organizados de forma associativa por uma entidade. A parcela paga
pelo beneficiário é de 5% da renda mensal,
com prestação mínima de R$ 25;
3. Municípios com até 50 mil habitantes (Oferta
Pública) – atende às famílias com renda mensal de até três salários mínimos em municípios com população de até 50 mil habitantes,
não integrantes de regiões metropolitanas
das capitais estaduais. O subsídio é da União,
sendo que o valor de contrapartida pode ou
não ser cobrado do beneficiário;
4. FGTS – para atender às famílias com renda
mensal entre três a dez salários mínimos, por
meio do financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
5. “Rural – modalidade destinada aos trabalhadores rurais com renda anual bruta de até R$
15 mil, para o Grupo 1, de R$ 15 mil a R$ 30
mil para o Grupo 2 e de R$ 30 mil a R$ 60 mil
para o grupo 3.”
Além do Programa Minha Casa Minha Vida, o
estado de Minas Gerais também criou programas
de construção de unidades habitacionais, assim
como algumas municipalidades do Brasil (em
geral, os municípios com maiores recursos financeiros, humanos e aparato institucional) dispunham, quando do lançamento do PMCMV, de
programas e projetos em andamento ou em fase
de elaboração para a construção de unidades
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habitacionais para a população de baixa renda.
Dado o volume de recursos e de unidades construídas pelo Programa Minha Casa Minha Vida,
serão considerados aqui apenas os principais
resultados do programa para os municípios integrantes dos territórios de desenvolvimento Alto e
Médio/Baixo Jequitinhonha.

Em relação às faixas de renda, os dados mostram
que 45% da produção foi destinada à Faixa 1 do
programa no Alto Jequitinhonha, enquanto no
Médio/Baixo esse percentual chegou a apenas
34%. Vale lembrar que esse grupo corresponde
a 70,3% e 77,3% do déficit habitacional, conforme tabela 3.7.

Em relação aos territórios de desenvolvimento do
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha,
a produção do PMCMV, no período de 2009 a
2017, totalizou 5.806 unidades contratadas e 5.540
entregues até abril de 2017. Foram contratadas
1.269 unidades no Alto Jequitinhonha e 4.537
no Médio/Baixo Jequitinhonha, sendo entregues
1.180 no primeiro e 4.360 no segundo. Em termos
percentuais, foram entregues em torno de 93%
das unidades contratadas no Alto Jequitinhonha
e 96% no Médio e Baixo Jequitinhonha (tabela
3.7), percentual bastante expressivo.

No que diz respeito às modalidades do programa, nota-se uma prevalência da modalidade
FGTS, que atende as famílias entre três e dez
salários mínimos, seguida pela Oferta Pública.
Isso pode ser explicado pelas características dos
municípios da região (cuja maioria possui população inferior a 50 mil habitantes) e por isso não
se encaixaria na modalidade FAR. Em relação à
média do estado, o total de empreendimentos
contratados por meio da Oferta Pública nos
territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha
representou 12,9%, um valor relativamente

Tabela 3.7: Empreendimentos contratados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, segundo as faixas
do programa, modalidades e unidades contratadas, concluídas e entregues – Alto Jequitinhonha e
Médio e Baixo Jequitinhonha – 2009 a 2017
Percentual dos

Territórios de Desenvolvimento

territórios Alto e Médio/
Especificação

Alto

Médio/Baixo

Jequitinhonha

Jequitinhonha

Minas Gerais

Baixo Jequitinhonha
em relação à média do
estado

Faixa 1

23

37

851

7,1%

Faixa 2

25

53

1636

4,8%

Faixa 3

3

19

780

2,8%

FGTS

28

73

2416

4,2%

FAR

0

2

147

1,4%

Oferta Publica

17

32

380

12,9%

Rural

6

3

324

2,8%

Unidades Contratadas

1.269

4.537

489.609

1,2%

Unidades Concluídas

1.188

4.462

424.345

1,3%

Unidades Entregues

1.180

4.360

392.727

1,4%

Valor Contratado (R$)

58.245.816,17

261.834.864,17

38.639.196.376,17

0,8%

Total de
empreendimentos
por faixa

Total de
empreendimentos
modalidade

Fonte: Brasil, Ministério das Cidades, 2017.
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expressivo. Na modalidade rural foram contratados apenas nove empreendimentos, sendo
seis no Alto Jequitinhonha e três no Médio/
Baixo Jequitinhonha.
Quanto ao volume de recursos empregados no
programa, foram destinados R$ 58.245.816,17 para
o Alto Jequitinhonha e R$ 261.834.864,17 para
o Médio/Baixo. Em relação à média do estado, o
volume de recursos despendidos foi de apenas 0,8%.
Um dado que chama a atenção diz respeito à
ausência de projetos, para a Faixa 1, na modalidade Entidades. Estudos acadêmicos de avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida
mostram que os empreendimentos financiados
por meio dessa modalidade, ou seja, unidades
habitacionais construídas por meio de cooperativas e associações habitacionais, tendem
a produzir imóveis com maiores metragens,
melhor qualidade no padrão construtivo e de
acabamento e consequentemente maior satisfação entre os usuários.
Segundo Cardoso (2013, p. 42) “O PMCMV foi
fortemente inspirado nas experiências chilena
e mexicana que, na ocasião, foram avaliadas
pelos órgãos representativos do setor empresarial como aquelas mais adequadas para dinamizar a produção habitacional, resguardando
um papel protagonista para o setor empresarial”. Isso ajudar a explicar, em parte, a reduzida
participação da modalidade Entidades no total
de unidades habitacionais produzidas pelo
programa e pode indicar a importância de uma
política estadual que incentive a formação e
capacitação de cooperativas habitacionais (e
outras formas de associação das famílias de
baixa renda) para a construção de unidades
habitacionais mais adequadas ao perfil familiar
e domiciliar, aos aspectos culturais e construtivos e à própria forma de apropriação do novo
imóvel por parte da família.
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Tão abundante quanto o volume de recursos
destinados ao PMCMV são os estudos e avaliações relativas ao programa. Desde o seu lançamento, inúmeros trabalhos como relatório
técnicos e de pesquisa, monografias, dissertações e teses de doutorado foram feitos com
o objetivo de avaliar o PCMV em suas diversas
dimensões, que vão desde a escala mais micro
do projeto arquitetônico e sua adequação ao
perfil das famílias, padrão construtivo e de acabamento, até a análise da inserção urbana dos
projetos, aspectos sociais e jurídicos, como a
legalização dos imóveis. Como aspectos positivos são apontados o impacto econômico e a
capacidade de geração de emprego e renda,
mobilizados no setor da construção civil,
em especial do mercado imobiliário, em um
momento de crise econômica. Contrariando a
cartilha conservadora de políticas recessivas
dos governos anteriores, o governo Lula/Dilma
resolveu adotar uma política anticíclica que
agradou tanto ao setor empresarial (especialmente este), quanto a setores populares de luta
por moradia. Além disso, o volume inédito de
recursos destinados à construção de moradia
também é um aspecto inédito, mesmo se se
considerar a produção de moradias durante
o período de vigência do Banco Nacional de
Habitação (BNH), que, ao contrário deste, conseguiu efetivamente atingir uma parte das
famílias de baixa renda (CARDOSO, 2013).
Contudo, algumas críticas também foram formuladas em relação aos resultados e aos objetivos e
desenho do programa, que tentou se aprimorar
nas versões seguintes. Na fase 2, por exemplo,
houve uma melhora no padrão construtivo das
unidades habitacionais, a permissão do uso
misto (residencial e comercial), além da utilização
de soluções energéticas sustentáveis, como a
energia solar. Segundo Cardoso (2013, p. 44), as
principais críticas ao programa podem ser resumidas em oito pontos:
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1) a falta de articulação do programa com a
política urbana; 2) a ausência de instrumentos
para enfrentar a questão fundiária; 3) os problemas de localização dos novos empreendimentos; 4) excessivo privilégio concedido ao
setor privado; 5) a grande escala dos empreendimentos 6) a baixa qualidade arquitetônica e
construtiva dos empreendimentos; 7) a descontinuidade do programa em relação ao
SNHIS e a perda do controle social sobre a sua
implementação. A esses pontos, já destacados
por várias análises, acrescentamos ainda 8)
as desigualdades na distribuição dos recursos
como fruto do modelo institucional adotado.
Não cabe neste trabalho detalhar cada uma dessas
críticas, mas vale ressaltar alguns pontos importantes para a reflexão e proposição das políticas de
habitação para os territórios de Alto Jequitinhonha
e Médio/Baixo Jequitinhonha feitas abaixo.
A primeira contradição apontada por Cardoso
(2013) ocorre entre os objetivos de combater a
crise, estimulando a economia, por um lado, e
os objetivos de combater o déficit habitacional,
por outro, concedendo ao setor privado papel
preponderante na efetivação da política habitacional, “deixando de lado, ou em segundo plano,
alternativas de produção baseadas na produção
pública ou na autogestão, coletiva ou individual”.
A falta de articulação da política habitacional com
a política urbana, expressas no Plano Nacional da
Habitação, é outra contradição apontada pelos
estudiosos. Uma política mais alinhada aos instrumentos de política fundiária, previstos no Estatuto das Cidades, “poderia evitar que os recursos
disponibilizados para o financiamento habitacional gerassem uma pressão de demanda sobre
a terra, aumentando consequentemente o preço
dos imóveis produzidos numa escalada ascendente, o que acabaria por inviabilizar a produção
de novas moradias” (CARDOSO, 2013, p. 47).

No que diz respeito às características dos municípios dos territórios Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha, o porte populacional dos
municípios (municípios com população inferior
a 50mil habitantes), bem como a baixa capacidade institucional e administrativa (carência de
recursos humanos, financeiros etc.) dos mesmos
dificulta a implementação do programa.
Um último ponto elencado pelos estudiosos diz
respeito às perdas em relação à participação e controle social. “Uma das conquistas mais reconhecidas da nova política habitacional do Ministério
das Cidades, ainda em 2004, era o reconhecimento
da importância do controle social, através das Conferências, do Conselho das Cidades, do Conselho
Gestor do FNHIS e dos Conselhos locais, a ser implementado como exigências para adesão ao Sistema”
(CARDOSO, 2013, p. 63) O desenho adotado pelo
PMCMV, em uma tentativa de agilizar os processos
de contratação e distribuição de recursos, acabou
por deixar em segundo plano essa dimensão da
participação social, minimizando a participação e
a iniciativa das administrações municipais.

3.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dividida em duas dimensões – o déficit habitacional propriamente dito e a inadequação
domiciliar –, as carências habitacionais no
Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha revelam que o problema da moradia
possui uma dimensão quantitativa e uma
dimensão qualitativa que demandam como
resposta políticas públicas, programas e projetos diferenciados e interligados à dimensão
mais ampla da política urbana.
A dimensão quantitativa se refere ao déficit habitacional propriamente dito. Em síntese, o déficit
habitacional, em termos absolutos, é maior no
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Médio/Baixo Jequitinhonha, registrando, em
2010, 14.169 unidades, contra 7.400 no Alto
Jequitinhonha. Em termos relativos, no Médio/
Baixo Jequitinhonha 10,7% dos domicílios particulares permanentes e improvisados são considerados déficit, enquanto no Alto Jequitinhonha
esse número atinge 9%. A distribuição do déficit
habitacional por faixa de renda revela que no Alto
Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha
esse déficit se concentra ainda mais, relativamente
à média do estado, nas famílias de mais baixa
renda, sobretudo aquelas que ganham entre zero
e três salários mínimos, sendo de 74,4% e 81,7%,
respectivamente, contra a média do estado de
66,7%5. Chama a atenção, ainda, o percentual de
domicílios considerados déficit habitacional na
área rural: 37% no Alto Jequitinhonha e 35% no
Médio/Baixo Jequitinhonha, possivelmente pela
proporção relativamente alta de população rural
nesses territórios, o que demanda políticas habitacionais que levem em consideração as especificidades das habitações nas áreas rurais.
Outra informação relevante se refere aos dados
sobre os domicílios vagos, superiores ao total do
déficit habitacional tanto no Alto Jequitinhonha
como no Médio/Baixo Jequitinhonha, sendo
maior nas áreas rurais do que nas áreas urbanas,
possivelmente refletindo uma perda de população desses territórios, bem como estratégias
de sobrevivência de famílias da área rural que
envolve diferentes movimentos migratórios e de
mobilidade, como a mobilidade temporária, circular, sazonal etc.
Na dimensão qualitativa, os dados mostram
que a falta de ligação de rede geral de esgoto
ou fossa séptica nos domicílios urbanos continua sendo o principal elemento de inadequação dos municípios, sendo mais acentuada

5 Esses valores representam a soma das categorias: sem rendimento
+ 0 a 3 salários mínimos.

57

no Médio/Baixo Jequitinhonha, como indicam
os dados apresentados.
Partindo do entendimento de que a questão habitacional não se restringe apenas à sua dimensão
quantitativa, isto é, à ao déficit habitacional, mas
engloba também a dimensão qualitativa, da inadequação domiciliar, as propostas que visem
promover condições de moradia digna para a
população residente no Alto Jequitinhonha e no
Médio/Baixo Jequitinhonha devem ser abrangentes e contemplar diversos aspectos e ações
específicas das políticas urbanas, e não apenas
a construção de novas unidades habitacionais,
descoladas de sua localização no espaço urbano.
Deve também se articular com as demais políticas
setoriais de saneamento ambiental, mobilidade/
logística e ordenamento territorial, entre outras.
Um ponto importante a ser considerado em
relação à política habitacional diz respeito ao fato
de que esta não se restringe apenas à construção
de casas ou de apartamentos. Desde a década de
1960, a partir das experiências do extinto Banco
Nacional da Habitação (BNH), os estudiosos da
área vêm apontando falhas graves de uma política que se restringe à construção de moradias
em áreas periféricas, muitas vezes desprovidas
de infraestrutura, que dificulta o acesso da população aos serviços públicos básicos, distante das
áreas de emprego, com baixa qualidade construtiva, entre outros problemas.
Avaliações da experiência recente do principal
programa de habitação do governo federal – o
Programa Minha Casa Minha Vida – reforçam
tais pontos e revelam que a política habitacional e urbana deve levar em consideração
questões como: localização dos empreendimentos no contexto urbano, adequação da
moradia aos diferentes tipos de arranjos familiares, qualidade da construção, uso misto da
edificação etc. (CARDOSO, 2013).
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A experiência revela também que uma política
habitacional bem-sucedida deve estar embasada em uma boa política social de preparação
da mudança para a nova residência. Experiências exitosas mostram a importância de políticas
sociais de acompanhamento dos moradores de
baixa renda no novo domicílio, também conhecidas como pré-morar e pós-morar.

3.6

PROPOSIÇÕES

Com base no diagnóstico apresentado anteriormente, baseado na pesquisa Déficit Habitacional
Municipal no Brasil 2010 e na experiência da política habitacional recente do Governo Federal,
foram elaboradas algumas proposições para
a política habitacional nos territórios do Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha.
São princípios norteadores para as proposições
quanto à habitação:
1. Moradia como um bem essencial, que deve
estar inserido na rede urbana e oferecer à
população acessibilidade aos bens e serviços
urbanos necessários ao bem-estar;
2. O direito à moradia está intimamente relacionado ao direito à cidade.

cial e de Regularização Fundiária e a instalação dos Conselhos Municipais de Habitação
ou outras instâncias que possam possibilitar
o fortalecimento do controle social sobre a
política pública de habitação social;
•• Avaliar a capacidade institucional instalada,
objetivando fomentar o empoderamento
municipal para implementação adequada
das políticas públicas de habitação social;
•• Fomentar a capacitação de gestores municipais e de conselheiros municipais, objetivando o fortalecimento da política pública municipal de habitação;
•• Fomentar as articulações intersetoriais no
âmbito municipal com as políticas urbanas,
econômicas, ambientais e sociais;
•• Promover a adesão a programas habitacionais dos governos federal e estadual;
•• Fomentar a construção de unidades habitacionais dotadas de infraestrutura, em localização acessível aos bens e serviços urbanos;
•• Promover a criação e capacitação de cooperativas habitacionais e associações populares, visando estimular a autoconstrução de moradias;
•• Adequar as moradias ao perfil sociodemográfico da população;

Com base nesses princípios norteadores e tendo
como fundamento o ODS 11, mais especificamente aqueles objetivos relacionados à habitação, que focam a garantia do acesso de todos
à habitação segura, adequada e a preço acessível,
assim como aos serviços básicos e, ainda, as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, seguem as proposições:

•• Capacitar os municípios para os programas
de Pré-morar e Pós-morar;

•• Fomentar a elaboração, revisão ou adequação dos Planos Municipais de Habitação So-

•• Promover melhoria das construções existentes classificadas como inadequadas;

•• Promover estudo das tipologias de construção específicas da região, inclusive na
área rural;

•• Prover infraestrutura urbana nos domicílios
inadequados: energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de
lixo, com especial atenção à redução dos déficits nas zonas rurais;
•• Promover melhoria nas condições do entorno dos domicílios: arborização de ruas, pavimentação, inclusão de rampa para cadeirante, iluminação pública, entre outros.

Caracterização do saneamento ambiental
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4

Caracterização do
saneamento ambiental
4.1

GESTÃO MUNICIPAL DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO
BÁSICO

O saneamento básico é um dos determinantes
e condicionantes da saúde e, portanto, da qualidade de vida. A Organização das Nações Unidas
(ONU) estabelece que “o direito à água potável
própria e de qualidade e a instalações sanitárias
é um direito do homem, indispensável para o
pleno gozo do direito à vida”6. Tal direito assegura
que a água e o esgotamento sanitário devem
ser financeiramente acessíveis e de qualidade
para todos, sem qualquer tipo de discriminação.
Também obriga os Estados a eliminarem progressivamente as desigualdades de acesso tanto
à água como ao esgoto – desigualdades entre
populações nas zonas rurais ou urbanas, formais
ou informais, ricas ou pobres7.

6 Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/64/292, de julho de
2010. Disponível em: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf> e <http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_
por.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2017.
7 BRITTO, Ana Lucia. “Política pública de saneamento básico: as bases
do saneamento como direito de cidadania e os debates sobre
novos modelos de gestão”. Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, 2016. Disponível em: <http://www.assemae.
org.br/artigos/item/1762>. Acesso em: 19 jul. 2017.

De acordo com a Constituição Federal, compete
à União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos” (artigo 21, inciso
XX, BRASIL, 1988). A Lei nº 11.445/2007 (BRASIL,
2007), inclusive, prevê a elaboração do Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), pela
União, e de Planos Regionais, Estaduais e Municipais de Saneamento Básico.
A titularidade dos serviços de saneamento,
porém, é dos municípios, podendo eles decidir
sobre a delegação da organização, da regulação,
da fiscalização e da prestação desses serviços
(artigo 8º da Lei nº 11.445/2007). Assim, é de responsabilidade indelegável do município, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) (artigo 9º da Lei nº 11.445/2007), dispondo
sobre os serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário, de manejo de resíduos
sólidos e de drenagem e manejo de águas pluviais, sendo, teoricamente, os mais capazes de
adequar aspectos técnicos às características econômicas, sociais e ambientais locais. Tal constatação justifica a importância de se tomar os municípios unidade de análise no estudo da gestão
dos serviços de saneamento básico, bem como a
importância de capacitá-los para a formulação da
política pública municipal de saneamento básico,
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o que inclui o conhecimento das suas responsabilidades, possibilidades, potencialidades e direitos
de poder concedente.
Entre os itens apresentados na Lei nº 11.445/2007
como competências municipais, os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), bem como
as normas de fiscalização, regulação e as audiências e consultas públicas relacionadas ao controle social são condições de validade dos contratos de prestação dos serviços (artigo 11 da Lei
nº 11.445/2007). É também oportuno destacar
que esses três itens estão intimamente ligados
ao diagnóstico da prestação dos serviços, o
qual possibilita o fornecimento de informações
importantes para a elaboração dos PMSB, de
valores e condições de referência para edição
de normas reguladoras e para a publicação de
dados sobre a qualidade dos serviços prestados
para a população. Ressalta-se, ainda, que a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) financia a
elaboração do PMSB para os municípios com
menos de 50.000 habitantes – situação em que
se enquadram todos os municípios dos dois territórios objetos deste Plano.
Em 2014, do total de municípios mineiros, 76,5%
tinham Plano Municipal de Saneamento Básico
pronto ou em processo de elaboração. Desse
total, 68,6% dos Planos abrangiam os quatro
componentes do saneamento, conforme prevê
a legislação do setor. No Alto Jequitinhonha,
95,8% dos municípios também possuíam PMSB
e 86,9% deles abarcavam o abastecimento de
água, o esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.
Em situação aquém da média estadual e bem
inferior à do Alto Jequitinhonha estava o Médio/
Baixo Jequitinhonha, com apenas 48,5% de seus
municípios com Plano Municipal de Saneamento
Básico pronto ou em processo de elaboração,
sendo que 70,5% deles abrangiam os quatro
componentes do saneamento básico.

Em relação ao conhecimento dos gestores municipais acerca da Lei nº 11.445/2007, dos 59 representantes dos municípios pertencentes ao Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, 55
deles tinham ciência da referida lei, no ano de
2014. Apenas dois representantes desconheciam
a lei e dois não souberam responder à questão.
Considera-se que o conhecimento da legislação
é indispensável sob o ponto de vista da gestão
municipal de saneamento básico, complementando a gestão nos demais níveis da federação
(estados e União). Ressalta-se que essas informações, constantes do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento SEIS, são fornecidas pela
própria municipalidade.
A Lei nº 11.445/2007 também estabelece, como princípio fundamental dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), o controle social. Recomendase a criação de Conselhos Municipais e Estaduais de
Saneamento Básico para monitorar e fiscalizar a prestação dos serviços. Apesar da importância desses
fóruns para a discussão das políticas de saneamento,
segundo a pesquisa do SEIS, em Minas Gerais, no ano
de 2014, somente 35,6% dos municípios contavam
com Conselho Municipal de Saneamento ou outro
órgão que permitisse a participação da população
no processo de formulação e acompanhamento das
políticas para o setor. Situação semelhante ocorria
no Alto Jequitinhonha (41,6%) e Médio/Baixo Jequitinhonha (20,0%), onde os percentuais não alcançaram 50,0%. Essa carência de mecanismos de controle social parece confirmar a falta de organização
da população em torno de interesses relacionados
ao saneamento básico, provavelmente porque o
arcabouço jurídico que se aplica ao tema é recente.
O arranjo para a prestação dos serviços de saneamento é variável. No entanto, segundo o SEIS,
em 2014, a COPASA e a COPANOR8, subsidiaria
8 COPANOR Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste
de Minas Gerais.
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da COPASA para o atendimento na região norte
e nordeste do estado, eram predominantes na
oferta dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário nas sedes dos municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha, atuando, eventualmente, as duas
num mesmo município (tabela 4.1). Nas sedes
municipais de Couto de Magalhães de Minas,
Datas, Presidente Kubitschek e Santo Antônio do
Itambé, os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário eram ofertados pela prefeitura. Em Felício dos Santos, por sua vez, a prestadora de abastecimento de água era uma autarquia e a de esgotamento sanitário, a prefeitura.

em limpeza e manejo de resíduos e drenagem.
Por isso, fomentar a política pública municipal de
saneamento básico é uma diretriz deste plano.

A despeito da importância das prestadoras de
serviço, a experiência tem mostrado que não
existe protagonismo no saneamento básico
sem a participação do município. Doravante,
a COPASA/COPANOR só poderão formalmente
atuar a partir dos PMSB. Por outro lado, essas
companhias só atuam em populações urbanas,
ficando os municípios responsáveis para atender
todo o restante da população em abastecimento
de água e em esgotamento sanitário, bem como

4.2

Tabela 4.1: Número de municípios atendidos
pelos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no Alto Jequitinhonha
e Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo os
prestadores dos serviços – 2014

Prestadores
de serviços

Alto Jequitinhonha

Nas próximas seções será feita análise quantitativa9 da situação do saneamento ambiental nos
municípios que compõem os territórios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha,
nos seus vários componentes: abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana. Apesar da divisão,
que serve a fins didáticos, as componentes devem
ser vistas como transversais e intersetoriais.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Entre todos os territórios do estado, o Médio/
Baixo Jequitinhonha (79,8%) possuía o menor
percentual de população residente em domicílios com canalização interna de água, em 2010
(gráfico 4.1). A população atendida no Alto Jequitinhonha (86,2%) também era menor do que a
média do estado (95,9%).
Nos gráficos 4.2 e 4.3 será apresentada análise
desagregada para os tipos de abastecimento
com canalização interna de água e sem canalização interna, respectivamente.

Médio e Baixo
Jequitinhonha

Água

Esgoto

Água

Esgoto

COPANOR

11

6

23

11

Ao desagregar a situação do abastecimento
de água com canalização interna por formas
de abastecimento, observa-se a variedade da

COPASA

14

8

19

12

9 Está análise foi baseada em dados secundários disponíveis. Nas

Prefeitura

4

5

...

...

visitas técnicas aos municípios do PDVJ, percebeu-se que são

Autarquia

1

0

...

...

Total

25

14

42

23

Total de
municípios

24

35

muitas as inadequações relacionadas à falta ou inexistência das
ações de saneamento básico. Tal análise qualitativa deverá ser realizada quando da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento
Básico, que deverão se iniciar pela realização de um diagnóstico
técnico e participativo, em que as dimensões quantitativas e qualitativas deverão estar sistematizadas pelos técnicos e aprovadas

Fonte: Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), 2016.

pela população local.
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Gráfico 4.1: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes com
canalização interna (em %), em Minas Gerais e nos territórios de desenvolvimento – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).

fonte de água e a discrepância relativa entre
elas (gráfico 4.2). Em Minas Gerais, no ano de
2010, aproximadamente 84% da população residente em domicílios particulares permanentes
com canalização interna de água eram abastecidos por rede geral. No Alto Jequitinhonha, a
rede geral também predominou em relação às
demais formas de abastecimento, com 64,3%
da população residente em domicílios particulares permanentes, seguida por poço ou nascente fora da propriedade (10,5%). No Médio/
Baixo Jequitinhonha, a situação é semelhante: a
rede geral se destacou frente às demais formas
de abastecimento, provendo 61,4% do total da
população residente em domicílios com canalização interna. Poço ou nascente na propriedade
e fora dela abasteciam, respectivamente, 7,5% e

7,3% da população residente em domicílios particulares permanentes, com canalização interna.
Assim, o que mais diferencia os territórios estudados da média do estado é a alta proporção
dos que utilizam água de poço (principalmente
fora da propriedade) e água dos rios, bem como
o baixo uso de cisternas (frente ao potencial que
essa forma apresenta para a região), além do
abastecimento bem menor pela rede geral, relativamente à média de Minas Gerais.
Dos 12,7% (10,4 mil domicílios – 41,1 mil habitantes) dos domicílios particulares permanentes do
Alto Jequitinhonha que não possuíam canalização
interna de água, 29,8% utilizavam água proveniente
de poço ou nascente na propriedade e 29,7% de
poço ou nascente fora dela. No Médio/Baixo Jequi-
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Gráfico 4.2: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes com
canalização interna de água (em %), em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, segundo as formas de abastecimento – 2010
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Outra

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).
Nota: As categorias de abastecimento de água poço ou nascente na aldeia (361 pessoas) e poço ou nascente fora da aldeia (302 pessoas) não foram
representadas no gráfico.

tinhonha, 19,2% (25,4 mil domicílios – 95,1 mil
pessoas) dos domicílios não contavam com canalização interna de água e a maioria deles (26,7%),
também era abastecida por água oriunda de poço
ou nascente na propriedade, 23,6% por rede geral
de distribuição e 20,5% por água originária de poço
ou nascente fora da propriedade. Vale destacar que
em Minas Gerais como um todo somente 3,8% dos
domicílios (227,9 mil domicílios), em 2010, não contavam com canalização interna de água – percentual bem inferior aos percentuais dos territórios em
questão. Desse total, 40,3% usufruíam de água proveniente de rede geral, 24,7% de água de poço ou
nascente na propriedade e 16,8% de água de poço
ou nascente fora dela (gráfico 4.3).
É interessante observar que as formas de abastecimento de água dentro de um mesmo terri-

tório não são homogêneas. Em Capelinha, por
exemplo, microterritório pertencente ao Alto
Jequitinhonha, 6,5% dos domicílios sem canalização interna de água eram abastecidos por
água de chuva armazenada em cisternas, ao
passo que no microterritório de Diamantina,
também pertencente ao Alto Jequitinhonha, tal
percentual não chegava a 1,0%, no ano de 2010.
Em Almenara, por seu turno, microterritório
situado no Médio/Baixo Jequitinhonha, o abastecimento domiciliar por meio de carro pipa e
por água de chuva armazenada em cisterna praticamente não existia, diferentemente de Araçuaí, também no Médio/Baixo Jequitinhonha,
onde tais formas de abastecimento representavam 7,3% e 11,7%, respectivamente, do total
de domicílios sem canalização interna de água
do microterritório (gráfico 4.4).
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Gráfico 4.3: Proporção de domicílios particulares permanentes sem canalização interna de água
(em %), em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo as formas de
abastecimento – 2010

Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).
Nota: As categorias de abastecimento de água poço ou nascente na aldeia e poço ou nascente fora da aldeia, ambas presentes em MG, não foram
representadas no gráfico porque não representavam nem 1,0% do total de domicílios.

Avaliando-se o déficit relativo à presença de canalização interna quanto à localização dos domicílios,
em Minas Gerais, no ano de 2010, nota-se sua concentração na área rural, onde, aproximadamente
56% dos domicílios (799,8 mil pessoas) não tinham
acesso a formas de abastecimento de água canalizadas. No Médio/Baixo Jequitinhonha, esse percentual era de 76,7%, em 2010, e no Alto Jequitinhonha,
de 84,5% (gráfico 4.5). Embora o déficit relativo de
domicílios sem canalização interna seja mais elevado no Alto Jequitinhonha do que no Médio/Baixo
Jequitinhonha, o déficit absoluto, tanto em relação
ao total de domicílios quanto em relação ao total
de população, era maior no Médio/Baixo Jequitinhonha. No ano de 2010, nesse território, 19,5 mil
domicílios (73,7 mil pessoas) residiam em domicílios sem canalização interna de água, ao passo
que, no Alto Jequitinhonha, os respectivos valores
eram de 8,8 mil domicílios e de 35,1 mil habitantes.
Também chama a atenção a forte proporção de
domicílios, nos microterritórios de Diamantina e do
Baixo Jequitinhonha (micros de Itaobim, Jacinto e

Pedra Azul) que utilizam poço ou nascente na propriedade como formas de abastecimento.
Desde o início da década de 2010, o governo
federal, com o apoio de estados e municípios,
vem tentando modificar a realidade do abastecimento de água na região do semiárido brasileiro,
sobretudo na zona rural. Com base nos dados
disponibilizados pelo SIGcisternas, do Ministério
do Desenvolvimento Social, verifica-se que no
âmbito do Programa Acesso à Alimentação10,
somente nos convênios de 2011, 2013 e 2015,
foram construídas 15,4 mil cisternas para arma10 O Programa Acesso à Alimentação foi criado por meio da Lei n°
10.689/2003. Nele, há a ação “Construção de cisternas para o
armazenamento da água de chuva”, cujo objetivo é suprir a falta
de água nos períodos de estiagem na região do semiárido brasileiro, por meio do armazenamento de água de chuva em cisternas. Para a implementação do Projeto, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) firma convênios
com governos estaduais e municipais e termos de parceria com
a OSCIP “Associação Programa Um Milhão de Cisternas” (AP1MC),
criada pela Articulação no Semiárido (ASA).
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Gráfico 4.4: Proporção de domicílios particulares permanentes sem canalização interna de água (em
%), nos microterritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo as formas de
abastecimento – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).

Gráfico 4.5: Proporção de domicílios particulares permanentes sem canalização interna de água (em %),
nos microterritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo as formas de
abastecimento – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).
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zenar a água de chuva em todo o estado de Minas
Gerais. Cerca de 40,0% desse total foi construído
nos dois territórios analisados, com destaque
para o Médio/Baixo Jequitinhonha, que recebeu
em torno de 5,3 mil cisternas (34,8%) (tabela 4.2).
Outro programa que merece destaque é o Programa Água para Todos, também do governo
federal. A tabela 4.3 mostra o número de poços,
por status, e o número de famílias cadastradas
por poço, nas áreas rurais do Alto Jequitinhonha
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, nos anos de
2014 e 2016.
Foram cadastradas 3.737 famílias, no âmbito do
programa. Assim como no Programa Acesso à
Alimentação, entre os territórios ora analisados,
o Médio/Baixo Jequitinhonha foi o maior beneficiado, com a maioria dos poços perfurados e de
famílias cadastradas. Pela tabela 4.3, observa-se
que 33 poços perfurados estavam secos, 24 poços
já existiam no local e foram utilizados no projeto
e 68 poços foram perfurados com sucesso. Assim
sendo, apesar do cadastro das famílias, nem todas
foram beneficiadas com o abastecimento de água.
Todos esses poços foram perfurados pela
COPASA, empresa interveniente executora do
Programa Água para Todos. É importante ressaltar
que a empresa faz a perfuração e a instalação
dos poços, o teste de bombeamento, a análise de
água, adutora, reservatório, rede de distribuição,
ramais prediais, hidrômetro e chafariz. Com base
em tais informações, não é possível afirmar se
as famílias receberam água canalizada em seus
domicílios. O Programa Água para Todos tem uma
verba por família cadastrada e, quando a localidade é muito extensa, como acontece na zona
rural, a verba pode não ser suficiente para atendimento de todas as famílias com rede de distribuição na porta. Nesses casos, é implantado um
chafariz para atendimento dos domicílios não
contemplados por rede.

Tabela 4.2: Número de cisternas de água de
chuva construídas em Minas Gerais e no Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha,
por órgão executor, convênios firmados
em 2011, 2013 e 2015 – Programa Acesso à
Alimentação (ação: Construção de cisternas para
o armazenamento da água de chuva)

Regiões

Número de
cisternas por órgão
executor

Total

PIMC

Estado

N. Abs.

%

Alto
Jequitinhonha

847

1

848

5,5

Médio/Baixo
Jequitinhonha

3.186

2.179

5.365

34,8

Total Territórios

4.033

2.180

6.213

40,3

Minas Gerais

6.694

8.736

15.430

100,0

Fonte: Relatório de pesquisa de implementação. SIGcisternas. Ministério
do Desenvolvimento Social.

A tabela 4.4 mostra o número de poços perfurados no Alto Jequitinhonha e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, fruto de convênios, entre
os anos de 2011 e 2016. Segundo dados da
COPASA, foram perfurados 161 poços, dos
quais 97 (60,2%) em localidades urbanas operadas pela COPANOR e 55 (34,1%) em localidades urbanas operadas pela COPASA. Tais
investimentos foram realizados com recursos
da COPASA para atendimento de suas concessões de abastecimento de água. A COPASA
firmou convênio com a Secretaria Estadual de
Educação e perfurou sete poços para o abastecimento de escolas rurais, todas no Alto Jequitinhonha. No Médio/Baixo Jequitinhonha, no
âmbito de convênios onerosos firmados entre a
COPASA e as prefeituras, foram perfurados dois
poços. Vale destacar que os poços perfurados
pela COPASA e COPANOR foram instalados
pelas próprias empresas e contemplaram a
rede de distribuição, mas nem sempre os poços
perfurados por meio de convênios contemplam
essa instalação.
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Tabela 4.3: Número de poços, por status, e número de famílias cadastradas por poço, no Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, em 2014 e 2016 – Programa Água para Todos
Status dos poços e número de famílias cadastradas
Territórios

Total de
Poços

Total
Famílias
cadastradas

Poço seco

N. Famílias

Poço
existente

N. Famílias

Poço
perfurado

N. Famílias

Alto
Jequitinhonha

1

24

3

95

1

31

5

150

Médio/Baixo
Jequitinhonha

32

951

21

626

67

2.010

120

3.587

Total

33

975

24

721

68

2.041

125

3.737

Fonte: Elaboração própria, com base em dados disponibilizados pela COPASA.

Tabela 4.4: Número de poços perfurados, por fonte de recursos do instrumento jurídico que gerou a
perfuração (convênio), no Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, entre 2011 e 2016
Convênios
Águas nas
escolas

Investimento
Copanor

Investimento
Copasa

Programa
de apoio às
instituições

Total

%

Alto
Jequitinhonha

7

36

13

0

56

34,8

Médio/Baixo
Jequitinhonha

0

61

42

2

105

65,2

Total

7

97

55

2

161

100,0

Territórios

Fonte: Elaboração própria, com base em dados disponibilizados pela COPASA.

4.3

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A situação do afastamento (ou destinação) dos
esgotos sanitários em Minas Gerais e nos territórios, em 2010, é indicada no gráfico 4.6. Observase que 77,5% (15,1 milhões de pessoas) da população residente no estado lançava seus dejetos na
rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica.
Destaque para os territórios do Triângulo do Sul
e do Norte, onde 91,4% e 91,2% da população,
respectivamente, contava com acesso adequado
aos serviços de esgotamento sanitário. Por outro
lado, a situação é precária nos territórios do Norte
(37,6%), do Médio/Baixo Jequitinhonha (45,6%)
e do Alto Jequitinhonha (49,8%), onde mais da
metade da população não tinha acesso adequado

às formas de afastamento dos esgotos sanitários,
ou seja, lançavam seus esgotos em fossa rudimentares, valas, rios ou davam outro destino.
O gráfico 4.7 mostra a composição relativa do
déficit em afastamento dos esgotos sanitários em
Minas Gerais, no Alto Jequitinhonha e no Médio/
Baixo Jequitinhonha. Entre o total de população
sem acesso adequado aos serviços de coleta de
esgoto, grande parte, tanto em Minas Gerais
(64,8%) quanto nos territórios analisados (80,6%
no Alto Jequitinhonha e 67,6% no Médio/Baixo
Jequitinhonha), utilizava a fossa rudimentar
(denominação genérica utilizada pelo IBGE para
fossas negras, poço, buracos etc.) para realizar o
afastamento das excretas e esgotos sanitários. É
importante destacar que a proporção de popu-
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Gráfico 4.6: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes ligados
à rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica (em %), em Minas Gerais e nos territórios de
desenvolvimento – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).

lação residente em domicílios com ausência de
banheiros ou sanitários era muito significativa
no Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha no ano de 2010, participando com 9,8%
e 20,0%, respectivamente, do total da população
com déficit do serviço de esgotamento sanitário
– percentual superior à média do estado.
Como era de se esperar, ao desagregar o déficit
em afastamento dos esgotos sanitários, por
microterritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha, verifica-se o predomínio das
fossas rudimentares como destino dos dejetos

nos domicílios particulares permanentes com
coleta inadequada de esgotos. No entanto, fica
claro que esse predomínio ocorria de forma heterogênea em 2010. No microterritório de Almenara, localizado no Médio/Baixo Jequitinhonha,
por exemplo, 42,5% dos domicílios com déficit
no serviço de esgotamento sanitário utilizavam
a fossa rudimentar como destino das excretas e
esgotos sanitários, 28,4% não tinham banheiro
e 10,3% lançavam seus esgotos em valas. No
microterritório de Jacinto, por sua vez, também
no Médio/Baixo Jequitinhonha, 47,7% dos domicílios sem serviço de esgotamento sanitário uti-
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Gráfico 4.7: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes sem acesso
adequado aos serviços de coleta de esgoto (em %), em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha, segundo as formas de coleta – 2010
100%
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90%
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20,0%
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010).

Gráfico 4.8: Proporção dos domicílios particulares permanentes sem acesso adequado aos serviços
de coleta de esgoto (em %), nos microterritórios do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha,
segundo as formas de coleta – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010)
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Gráfico 4.9: Proporção de domicílios particulares permanentes sem acesso adequado aos serviços
de coleta de esgoto (em %), em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, por
situação de domicílio – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010)

lizavam fossa rudimentar, 19,9% não possuíam
banheiro e 18,1% utilizavam vala (gráfico 4.8).
Partindo do princípio de que, na ausência do serviço adequado de colega de esgoto, a fossa rudimentar é a opção menos nociva de afastamento
de esgotos, percebe-se que os destaques negativos são os microterritórios de Almenara e de
Itaobim, que possuem a mais alta proporção de
domicílios sem banheiro e de utilização de valas e
de rios e lagos como destinação do esgoto.
Pelo gráfico 4.9, observa-se que a maioria dos
domicílios particulares permanentes em Minas
Gerais, que utilizava formas inadequadas para a
disposição de seus dejetos, estava localizada na
zona rural, ocorrendo o mesmo no Alto Jequitinhonha (67,8%) e no Médio/Baixo Jequitinhonha
(62,1%), do total de domicílios sem acesso.
Rezende et al. (2007) destacam que, tanto nas
zonas urbanas quanto nas rurais, a prevalência
das soluções individuais, como as fossas, está
relacionada não somente ao nível socioeconômico e à localização do domicílio, mas também
a questões culturais, que devem, portanto, ser

não somente levadas em consideração na análise comparativa, como também investigadas e
melhor entendidas.

4.4

MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

A situação do serviço de coleta de Resíduos
Sólidos Domiciliares (RSD) no estado de Minas
Gerais e nos territórios de desenvolvimento,
segundo os dados do Censo Demográfico de
2010, é indicada no gráfico 4.10. Em 2010, 82,9%
da população residente em domicílios particulares permanentes, em Minas Gerais, tinham
coleta direta de lixo (porta a porta), 4,0% contavam com a coleta indireta (lixo colocado em
caçambas) e mais de 10,0% (13,1%) não contavam com qualquer tipo de coleta11. Os territó11 A ausência de coleta é caracterizada, no Censo Demográfico de
2010, para os domicílios quequeimavam os resíduos, e/ou enterravam e/ou jogavam em terreno baldio ou logradouro e/ou
jogavam em rio, lago ou recebiam outro destino.
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Gráfico 4.10: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes com coleta
de RSD (em %), em Minas Gerais e nos territórios de desenvolvimento, segundo a coleta – 2010
Minas Gerais
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Vale do Rio doce
Vale do Aço
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010)

Gráfico 4.11: Proporção de domicílios particulares permanentes sem coleta de RSD (em %), em Minas
Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo o destino dos resíduos – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010)

74

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

rios de desenvolvimento com o maior percentual
de população com déficit do serviço de coleta de
resíduos sólidos domiciliares eram o Alto Jequitinhonha e o Médio /Baixo Jequitinhonha, com
42,9% e 39,3% dos residentes, respectivamente,
sem esse serviço.
Do total de domicílios sem acesso aos serviços de
coleta de RSD, grande parte deles, tanto em Minas
Gerais quanto no Alto Jequitinhonha e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, queimava os resíduos na
propriedade. Observe-se, todavia, que, em termos
relativos, os domicílios localizados no Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha praticavam a queima dos resíduos sólidos em média
superior à do estado. Em Minas Gerais, do total de
domicílios sem acesso aos serviços de coleta, 8,0%
jogavam seus RSD em terrenos baldios ou logradouros, 3,4% davam outro destino e 2,7% enterravam os resíduos na propriedade. No Médio/Baixo
Jequitinhonha, 10,3% dos domicílios sem acesso
aos serviços de coleta jogavam os resíduos em terreno baldio ou logradouro e 1,7% os enterravam.
No Alto Jequitinhonha, tais percentuais eram de
5,2% e 2,2%, respectivamente (gráfico 4.11).
Ao desagregar o déficit dos serviços de coleta por
situação de domicílio, observa-se, assim como no
caso dos componentes de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, que a ausência de tais serviços no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, em
2010, era predominante nas áreas rurais e muito
similar ao panorama em Minas Gerais (gráfico 4.12).
Em 2015, do total de municípios localizados em
Minas Gerais, apenas 31,8% destinavam seus resíduos sólidos domiciliares de forma adequada, ou
seja, para a Unidade de Triagem e Compostagem
(UTC) regularizada por órgão ambiental, para
aterro sanitário regularizado e para UTC e aterro
sanitário regularizado. Grande parte dos municípios (67,6%) destinava seus RSD inadequadamente (para locais com Autorização Ambiental

de Funcionamento em verificação, aterro sanitário não regularizado, aterro controlado, lixão e
UTC não regularizada) e 0,4% para locais fora do
estado. Entre os territórios de desenvolvimento,
a situação mais crítica quanto à destinação final
dos RSD era encontrada no Médio/Baixo Jequitinhonha, onde 97,1% dos municípios destinavam
seus resíduos de forma inadequada, seguido pelo
Norte (89,5%) e pelo Alto Jequitinhonha e Triângulo Norte (ambos com 83,3%) (gráfico 4.13).
Pelo gráfico 4.14, observa-se que as distribuições
relativas dos tipos de destinação inadequadas de
RSD nos dois territórios estudados eram semelhantes à distribuição do estado, em 2015, onde
44,9% dos municípios com destinação inadequada
de resíduos sólidos domiciliares utilizavam aterro
controlado e 43,2%, lixões. Destaca-se a forte utilização dos lixões no Médio/Baixo Jequitinhonha e a
maior utilização do aterro controlado no Alto Jequitinhonha, superando inclusive a média do estado.
Conforme o SEIS (2016), no ano de 2014, em 96,7%
dos municípios do Alto Jequitinhonha e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, havia serviço de coleta especial de resíduos sólidos. Ou seja, existia serviço
específico de coleta de resíduos de construção
e demolição, de material de poda e jardinagem,
recolhimento de animais mortos, recolhimento de
materiais volumosos (móveis, colchões e eletrodomésticos, por exemplo), pneus, materiais eletrônicos, de resíduos de serviços de saúde e outros.
Entretanto, ao desagregar essa informação por
tipo de material, observam-se deficiências específicas na coleta desses materiais que, em muitos
casos, são lançados indiscriminadamente na natureza, expondo a população a riscos de contaminação e degradando o meio ambiente (tabela 4.5).
Vale destacar que a ausência de coleta dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) refere-se
aos municípios de Padre Paraíso e Sando Antônio
do Jacinto (ambos localizados no Médio/Baixo
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Gráfico 4.12: Proporção de domicílios particulares permanentes sem coleta direta e indireta de RSD (em
%), em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha, por situação de domicílio – 2010
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Fonte: Microdados do Censo Demográfico (IBGE, 2010)

Gráfico 4.13: Proporção de municípios em Minas Gerais e nos territórios de desenvolvimento (em %),
por tipo de destinação final dos RSD - 2015
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Fonte: FEAM, 2016.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

76

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Gráfico 4.14: Proporção de municípios em Minas Gerais, Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha que destinavam seus RSD inadequadamente, por forma de destinação – 2015

100%

2,9%

5,0%

5,2%

90%
80%

35,0%

70%

43,2%

55,9%

60%
0,7%

50%
40%
55,0%

30%

44,9%
41,2%

20%
10%
5,0%

1,7%

4,3%

Fonte: FEAM, 2016.

Tabela 4.5: Existência de serviço de coleta
especial de resíduos sólidos nos municípios
do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, por tipo de serviço
especial – 2014

Tabela 4.6: Destinação final dos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS) nas sedes municipais
situadas no Alto Jequitinhonha e no Médio/
Baixo Jequitinhonha (%) − 2014
Destino dos RSS

Alto
Jequitinhonha

Médio/Baixo
Jequitinhonha

Lixão

0,0

0,0

Tipos de resíduos sólidos

Sim (%)

Não (%)

Resíduos de construção e
demolição

69,5

30,5

Aterro controlado

4,2

32,4

Material de poda e jardinagem

78,0

22,0

Aterro sanitário

0,0

8,8

Animais mortos

76,3

23,7

Incinerador

95,8

50,0

Material volumoso inservível

49,2

50,8

Pneus

57,6

42,4

Outro

0,0

5,9

Material eletrônico

18,6

81,4

Não respondeu/
Não sabe

0,0

2,9

Outros

22,0

78,0

24

34

Serviços de saúde

96,6

3,4

Total de municípios/
Total de casos

Não possui

3,4

96,6

Fonte: Relatório de pesquisa de implementação. SIGcisternas. Ministério
do Desenvolvimento Social.

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP); Centro de Estatística e Informação
(CEI); Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), 2016.
Nota: No município de Santo Antônio do Jacinto, localizado no Médio/
Baixo Jequitinhonha, não havia coleta de Resíduos Sólidos dos Serviços
de Saúde no ano de 2014.
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Jequitinhonha). Tais resíduos são fontes de disseminação de doenças e podem, por meio da contaminação de cursos d’água e da atmosfera, contaminar os trabalhadores dos estabelecimentos
de saúde, os pacientes e os indivíduos envolvidos
em sua gestão, além do meio ambiente e da
população em geral (BIDONE, 2001).
Apesar do reconhecimento dos diversos riscos
trazidos pelos RSSS, muitas das sedes municipais que declararam coletar esses resíduos,
no Médio/Baixo Jequitinhonha, ainda davam
destino inadequado para eles em 2014. Muitas
os lançavam em aterros controlados (32,4%),
aterros sanitários (8,8%) ou davam outro destino
aos RSSS (5,9%) (tabela 4.6)12.

4.5

DRENAGEM URBANA

Diferentemente dos outros componentes do
saneamento básico, a drenagem urbana possui
peculiaridades que dificultam sua caracterização
quanto à cobertura da população. As variáveis
que permitem uma aproximação desse índice
dependem das características naturais de cada
localidade, do processo de urbanização vivenciado
por elas e de quão suficientes são as medidas adotadas para a devida operacionalização do sistema.
Vale destacar, ainda, que as bacias hidrográficas
são os limites geográficos dos escoamentos pluviais e que, por isso, municípios pertencentes à
mesma bacia devem compartilhar, de maneira
cooperativa e institucional, a gestão desses serviços (CHAMPS, 2009, p. 339).
De acordo com a pesquisa do SEIS, de 2014, das
59 sedes municipais localizadas no Alto e Médio/
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Baixo Jequitinhonha, 88,1% possuíam rede de
drenagem e em todas elas o serviço era prestado
pela prefeitura.
Com relação à caracterização da rede de drenagem de águas pluviais, um dos aspectos pesquisados pelo SEIS diz respeito ao tipo de rede
de drenagem. A rede pode ser do tipo unitária
(também chamada de mista), quando os coletores de águas de chuva ou as galerias pluviais são
utilizados também para o transporte do esgoto
sanitário, ou do tipo rede separadora, quando os
coletores para transporte de esgoto sanitário são
separados das galerias pluviais.
Entre as sedes municipais dos territórios que
possuíam rede de drenagem, 86,5% tinham
predominantemente rede do tipo separadora.
Nesses casos, no qual o sistema é projetado para
transportar somente água de chuva, existe uma
conexão sistêmica entre as redes de esgoto e de
águas pluviais, apesar de o transporte ser separado. Quando os sistemas de esgotamento sanitário são operados por instituições cuja natureza
jurídica difere das operadoras de drenagem (na
maioria dos casos, a própria municipalidade), há
uma ambiguidade de gestão desses sistemas. Na
prática existe uma única infraestrutura gerida por
dois entes diferentes, o que acaba gerando ineficiência (CHAMPS, 2009).
Associando-se as informações de tipo de rede de
drenagem unitária e destino das águas pluviais,
obtém-se um indicativo dos municípios que
lançavam esgoto sem tratamento nos cursos
d’água, ou mesmo na natureza. Em 2014, os
principais destinos das águas pluviais coletadas
por rede unitária ou mista (sete sedes municipais – 13,5% daquela com rede de drenagem)
eram os rios e córregos.

12 Ressalta-se que, no questionário da pesquisa SEIS, a pergunta
sobre as formas de destinação final dos RSSS aceita mais de uma
resposta, contudo, este fato não ocorreu nos municípios analisados.

Nesse mesmo período, em 77,9% das sedes
municipais do Alto Jequitinhonha e do Médio/
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Baixo Jequitinhonha havia cursos d’água que
cortavam a área urbana. Desse total, 54,3% tinham
suas margens parcialmente ocupadas por residências e ruas e não estavam canalizados, 15,2%
estavam com as margens totalmente ocupadas
e em 6,5% dos casos o curso d’água encontravase canalizado. Somente 23,9% dos cursos d’água
que cortavam a área urbana foram mantidos em
estado natural. A ocupação das margens dos rios,
com supressão da mata ciliar, ocasiona processo
erosivo e contribui para o assoreamento dos
corpos d’água, comprometendo sua qualidade
ambiental. Além disso, esses locais oferecem
risco à população, às atividades econômicas e às
construções instaladas, haja vista possíveis inundações e deslizamentos de terra (gráfico 4.15).

Gráfico 4.15: Situação do principal curso d’água
que cruza as áreas urbanas das sedes municipais
do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2014
120%

100%

6,5%
15,2%

80%

23,9%
60%

40%

A vegetação nas margens dos rios tem a função
de evitar processos erosivos e proteger a fauna
e a flora. O Código Florestal brasileiro, segundo
Silva e Souza (2012), define as margens de cursos
d’água como Áreas de Proteção Permanente
(APP), em diferentes larguras, que variam em
função do porte do curso d’água. As APP são
áreas não edificáveis. Entretanto, a falta de planejamento urbano, aliada à ausência de fiscalização
de órgãos responsáveis e às pressões de atividades antrópicas, são fatores que contribuem
para a redução cada vez maior das áreas que
deveriam permanecer protegidas.
No gráfico 4.16 são apresentados os tipos de
contaminação dos cursos d’água que cruzam as
áreas urbanas dos municípios. A distribuição relativa refere-se ao total de casos de contaminação,
e não ao total de municípios.
Entre os diferentes tipos de contaminação dos
cursos d’água que passavam pelas áreas urbanas
das sedes municipais, aproximadamente 52,0%
eram esgoto doméstico, 15,6% resíduos sólidos
urbanos, 7,8% agrotóxicos, 3,9% lixo hospitalar e
1,3% outro tipo. Em apenas 13,0% dos casos os

54,3%
20%

0%
O curso d’água é canalizado.
As margens são totalmente ocupadas por residências
e ruas, mas sem canalização.
O curso d’água é mantido em estado natural.
As margens são parcialmente ocupadas por
residências e ruas, mas sem canalização.
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP); Centro de Estatística e Informação
(CEI); Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), 2016.

corpos d’água não recebiam lançamentos, informação repassada pelos gestores dos municípios de
Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Felício dos Santos,
Felisburgo, Francisco Badaró, Itaobim, José Gonçalves de Minas, Monte Formoso, Serro e Turmalina.
Destaca-se que a poluição dos cursos d’água prejudica o abastecimento de água para consumo
da população, não só em termos de escassez de
água, mas também em termos da qualidade e do
preço do seu tratamento. Ademais, cursos d’água
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Gráfico 4.16: Distribuição relativa dos tipos
de contaminação dos cursos d’água que
passavam nas áreas urbanas das sedes
municipais dos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2014
1,3%

13,0%

7,8%
3,9%

15,6%

51,9%

6,5%
Esgoto doméstico
Esgoto industrial
Resíduos sólidos urbanos
Resíduos sólidos de serviços de saúde
Agrotóxicos
Outros
Não há lançamentos
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP); Centro de Estatística e Informação
(CEI); Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), 2016.
Nota: Os responsáveis pela informação podiam selecionar mais de uma
opção como resposta. Assim sendo, a distribuição relativa se refere ao
total de respostas.

Gráfico 4.17: Distribuição relativa dos problemas
relacionados à drenagem nas sedes municipais
do Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2014
3,1% 3,9%
10,2%
11,7%

24,2%

16,4%

30,5%
Enchentes em rios e lagoas
Inundações de vias e praças
Deslizamentos de terra
Enxurrada
Erosão
Outros
Não há problemas relacionados à
drenagem
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP); Centro de Estatística e Informação
(CEI); Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS), 2016.
Nota: Os responsáveis pela informação podiam selecionar mais de uma
opção como resposta. Assim sendo, a distribuição relativa se refere ao
total de respostas.
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poluídos ocasionam proliferação de vetores,
como insetos e ratos, colocando em risco a saúde
da população.
Em 2014, as sedes municipais pertencentes
ao Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha reportaram 128 problemas relacionados
à drenagem. Só as enxurradas corresponderam
a 30,5% desses problemas, seguidas por erosão
(24,2%), deslizamentos de terra (16,4%), inundações de vias e praças (11,7%) e enchentes em rios
e lagos (10,2%) (gráf.4.17). Vale lembrar que as
inundações se caracterizam pelo extravasamento
das águas de uma enchente para áreas adjacentes aos corpos d’água (CHAMPS, 2009). Como
muitos desses cursos d’água eram ocupados por
residências e ruas, parcial ou totalmente, inferese que essas inundações ocasionaram prejuízos
econômicos, sociais e ambientais.
Vale lembrar que os problemas reportados muitas
vezes não estão relacionados somente à manutenção do sistema, mas também, e em grande
medida, à falta de planejamento das cidades, que
cresceram e ocuparam, com avenidas e outras
construções, as várzeas de rios e áreas de risco de
deslizamento de terra. Além disso, a impermeabilização do solo urbano diminui drasticamente a
penetração das águas pluviais e aumenta a velocidade de escoamento superficial delas, além de
contribuir para o assoreamento dos rios.

4.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caracterizou-se, nesta subseção, o panorama
do saneamento básico e ambiental nos territórios estudados. Ficou clara a baixa capacidade de Minas Gerais em formular sua política
pública de saneamento básico e em elaborar
o seu Plano Estadual de Saneamento Básico.
Independentemente dessa baixa capacidade
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do estado, os municípios mineiros têm formulado suas políticas públicas de saneamento
básico por intermédio dos Planos Municipais
de Saneamento Básico (PMSB), uma exigência
da Lei nº 11.445/2007, conforme dados apresentados: Em 2014, no Alto Jequitinhonha,
95,8% dos municípios possuíam Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), sendo
que 86,9% deles abordavam as quatro componentes do saneamento básico e, no Médio/
Baixo Jequitinhonha, 48,5% de seus municípios
contavam com o PMSB pronto ou em processo
de elaboração, sendo 70,5% deles com os
quatro componentes do saneamento básico.
Porém, ficam a dever na questão do controle
social, sendo que apenas 41,6% dos municípios
do Alto Jequitinhonha e 20,0% do Médio/Baixo
Jequitinhonha possuíam Conselho Municipal
de Saneamento ou contavam com outro órgão
que permitisse a participação da população no
processo de formulação e acompanhamento
das políticas para o setor, em 2014.
Em relação à cobertura das ações de saneamento básico, é percebido um descompasso
entre a cobertura desses serviços vis-à-vis os
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em 2010, de acordo com os
dados do censo do IBGE (BRASIL, 2010), menos
de 80,0% da população do Médio/Baixo Jequitinhonha residia em domicílios particulares
permanentes com canalização interna de água
– território com o menor percentual de cobertura do estado –, sendo que somente 45,6%
da população desse território residia em domicílios ligados à rede geral de esgoto ou pluvial
ou fossa séptica – segunda menor proporção do
estado. No Alto Jequitinhonha, a situação era
ligeiramente melhor, com 86,2% de sua população abastecida por rede geral de água (com
canalização interna) e 49,8% com cobertura de
serviço de esgotamento sanitário (domicílios
particulares permanentes ligados à rede geral

de esgoto ou pluvial ou fossa séptica). Ainda são
precários os dados sobre a destinação final adequada dos esgotos sanitários (BRASIL, 2010).
Considerando os gestores dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
registra-se que a COPASA e a COPANOR eram
predominantes na oferta dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas
sedes dos municípios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha.
O panorama dos resíduos sólidos no Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha, em
2010, também se mostrou preocupante. Cerca
de 40,0% da população residente em domicílios
particulares permanentes, em cada um dos territórios, não possuía serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e grande parte dessa
população queimava seus resíduos na propriedade, colocando em risco a saúde das pessoas,
o patrimônio alheio e o meio ambiente. Quanto
à disposição dos resíduos sólidos domiciliares,
a maioria dos municípios de ambos os territórios utilizava os lixões e aterros controlados, de
acordo com dados de 2015, soluções ambientalmente inadequadas que já deveriam ter sido
banidas do país. Vale ressaltar que, em consonância com os componentes de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, o maior
déficit de cobertura de coleta de resíduos
sólidos domiciliares também estava nas áreas
rurais. Esse fato evidencia a necessidade de
maior atenção para tais regiões, muitas vezes
deixadas de lado devido à baixa densidade
domiciliar, que impossibilita o ganho de escala
dos prestadores de serviços.
Destaca-se que os serviços de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos são prestados
pelos municípios, embora existam serviços
concedidos ou terceirizados à iniciativa privada
(FJP, 2016). Uma alternativa que se apresenta
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para melhorar a limpeza urbana e o manejo
dos resíduos sólidos nos municípios é a elaboração dos planos regionais – ou territoriais – de
gestão integrada de resíduos sólidos (PRGIRS),
uma vez que os municípios necessitam de
apoio institucional, técnico e financeiro/econômico para o manejo de resíduos sólidos.
Quanto à drenagem, 88,1% das sedes municipais dos dois territórios possuíam rede de drenagem, em 2014, e em todas elas o serviço era
prestado pela prefeitura. Dessas, 86,5% tinham
predominantemente rede do tipo separadora
– somente coleta de águas pluviais. Os outros
13,5% possuíam rede do tipo denominada unitária ou mista – transportando conjuntamente
águas pluviais e esgotos sanitários.
Em 77,9% das sedes municipais do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha havia
cursos d’água que cortavam a área urbana,
no ano de 2014. Desse total, somente 23,9%
foram mantidos em estado natural, sendo que
a maioria dos cursos d’água tinha suas margens parcialmente ou totalmente ocupadas ou
estava canalizada, situações de risco e de comprometimento ambiental, que demandam tratamento por meio da política urbana.
Nesse contexto, devem ser feitas as proposições
no campo do saneamento básico, buscando-se
alcançar o principal objetivo deste Plano, que
é criar alternativas de desenvolvimento para
o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e colaborar para a maximização do retorno social dos
recursos empregados.

4.7

PROPOSIÇÕES

Diante do quadro do saneamento básico apresentado e com o objetivo de auxiliar a gestão
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e a implementação de ações corretivas para as
deficiências encontradas e, ainda, com fundamentação no ODS 11, em especial no que diz respeito à minimização e gerenciamento do risco de
catástrofes, à proteção de grupos em situação de
vulnerabilidade, à redução do impacto ambiental
– sobretudo na gestão de resíduos municipais,
na eficiência de recursos e na proteção do patrimônio cultural e natural, propõe-se:
•• Atualizar pesquisa sobre a existência dos
Planos Municipais de Saneamento Básico,
objetivando conhecer e avaliar as políticas
públicas municipais para o saneamento básico, bem como compatibilizá-las no âmbito
do PDVJ;
•• Fomentar a elaboração, revisão ou adequação dos Planos Municipais de Saneamento
Básico, objetivando fortalecer as políticas públicas municipais de saneamento básico;
•• Fomentar a instalação dos Conselhos Municipais de Saneamento Básico ou outras instâncias que propiciem o fortalecimento do
controle social sobre a política pública de
saneamento básico, com especial atenção à
redução dos déficits nas zonas rurais;
•• Fomentar a elaboração dos Planos Municipais
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
•• Fomentar a elaboração dos Planos Municipais de Segurança da Água;
•• Avaliar a capacidade institucional instalada,
incluindo a capacitação de gestores municipais e conselheiros municipais, objetivando
fomentar o empoderamento municipal para
implementação adequada das políticas públicas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana, em todo o territó-
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rio municipal, incluindo o aproveitamento das
águas pluviais, com especial atenção à redução dos déficits nas zonas rurais;
•• Fomentar a criação de consórcios intermunicipais para gerenciar os resíduos sólidos.
•• Fomentar as articulações intersetoriais no
âmbito municipal, principalmente com as
políticas públicas de saúde, educação e de
meio ambiente;
•• Fomentar a interação do PDVJ com o Comitê
da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do
Alto Jequitinhonha, com o Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros Do Médio/Baixo Jequitinhonha e com o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí, objetivando propor ações intersetoriais regionalizadas;
•• Identificar os planos de ampliação e de investimentos da COPASA, da COPANOR e de
outras entidades dos governos estadual e federal para o saneamento básico objetivando
fortalecer as ações propostas pelo PDVJ;
•• Desenvolver estudo de viabilidade econômica para reorientar a gestão e o funcionamento da COPANOR, de forma a viabilizar a
ampliação do atendimento às demandas dos
municípios onde atua, com especial atenção
à redução dos déficits nas zonas rurais;
•• Fazer cumprir o Estatuto Social da COPANOR,
art.4º, § 2⁰: “A Companhia prestará os serviços
de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário no Município, Distrito ou Localidade, sempre de forma conjunta, sendo vedada
a sua prestação em separado”;
•• Atrelar a prestação dos serviços de abastecimento de água aos serviços de coleta de
esgoto, sobretudo quando a prestadora for a

COPASA, visando à integração e à integralidade dos serviços;
•• Estudar o aproveitamento do potencial hídrico da região, por meio de soluções de abastecimento de água caracterizadas pelo convívio com a seca e não de combate a ela, com
especial atenção à redução dos déficits nas
zonas rurais;
•• Manter e ampliar a ação “Construção de cisternas para o armazenamento da água de
chuva”, no âmbito do Programa Nacional de
Acesso à Alimentação (PNAA);
•• Ampliar as fontes de financiamento para o
Programa Água para Todos: construção de
mais poços e cisternas de armazenamento
de água de chuva com canalização interna de
água nos domicílios;
•• Aumentar a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário por meio da ampliação da
rede e da construção de fossas sépticas, sobretudo nas áreas rurais;
•• Fomentar a construção de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) nas zonas urbanas.

Estrutura viária e de transportes
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5

Estrutura viária
e de transportes
5.1

INTRODUÇÃO

A acessibilidade e a mobilidade tratam de questões afetas ao deslocamento e ao transporte de
pessoas e de carga e deve vislumbrar a melhoria
da circulação, do acesso, bem como a articulação
dos espaços urbanos e rurais, priorizando a segurança, a eficiência, a sustentabilidade ambiental
e o transporte coletivo, no caso do transporte
de pessoas. Nesse sentido, uma rede viária bem
estruturada é condição fundamental para apoiar
os diversos setores ligados ao desenvolvimento
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha como
a saúde, a educação, o turismo, o escoamento
da produção; e ainda pode estruturar, de forma
mais consistente, as redes urbanas, buscando
sempre a integração das diferentes modalidades
de deslocamento.
O PMDI (2016-2027), em seus objetivos e estratégias relacionadas ao transporte e às obras
públicas para Minas Gerais, prioriza a ampliação,
diversificação, modernização e integração das
modalidades de transportes, o investimento em
obras de infraestrutura (obras de arte especiais,
malha rodoviária, aeroportos e ferrovias) e o
incentivo às modalidades de transporte alternativas à rodoviária.

A mobilidade, por meio da estrutura viária, deve
atender os desenhos das redes que se configuram em um território e, nesse sentido, ligações pavimentadas existentes podem não ser
suficientes para consolidar essa rede e fortalecer
a coesão de uma dada região e, mesmo, dessa
região com seu entorno.
Considerando os territórios em estudo vis-à-vis o
quadro estadual, tem-se que a malha viária total
(ferroviária, aeroviária e rodoviária) de ambos
está aquém da média apresentada para o estado
de Minas Gerais, tanto na oferta de ligações viárias quanto em sua qualidade.
Esta análise abrange as redes viárias (ferrovias, aeroportos e rodovias) e utiliza os dados
de planos anteriores feitos para a região; das
demandas apresentadas nos Fóruns Regionais
de 2015; da Confederação Nacional dos Transportes (CNT); da série “Identidade dos Municípios Mineiros” de 2015, do SEBRAE; do Governo
de Minas – suas ações, metas e programas
– disponíveis em seu sítio eletrônico. Finalmente, os dados são qualificados, em alguns
casos, com as informações colhidas nas visitas
a campo, por pesquisadores da FJP. Também é
feita breve análise sobre a situação do transporte, no território.
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5.2

AEROPORTOS E FERROVIAS

Em relação à malha ferroviária, a despeito de
Minas Gerais contar com aproximadamente
5.000km de extensão ferroviária (17% da rede
nacional), não existe nenhuma linha em operação nos territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Em 1878, foi inaugurada a
Estrada de Ferro Bahia-Minas, que ligava o Nordeste de Minas Gerais ao Sul da Bahia, com uma
extensão de aproximadamente 600km, sendo
seu principal objetivo a exportação e o transporte de madeira. Após diversas transferências
de concessões, a linha férrea foi desativada, em
1966. A malha ferroviária poderia auxiliar no
escoamento da produção da região, notadamente do eucalipto, cujo transporte contribui
atualmente, em grande medida, para o desgaste
das rodovias federais e estaduais.
Na dimensão aeroviária, segundo a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), Minas Gerais
possuía, em 2016, 121 aeródromos privados e 86
públicos. Apesar de a administração, manutenção
e exploração dos aeródromos públicos serem
competência da União, o Governo Estadual tem
trabalhado com processos de delegação União-Estado, de maneira que o estado possa também
investir nos aeroportos.
De acordo com o PMDI (2016-2027), existem
quatro aeródromos no Alto Jequitinhonha –
Capelinha, Diamantina, Minas Novas e Serro – e
cinco no Médio/Baixo Jequitinhonha – Pedra
Azul, Almenara, Jequitinhonha, Virgem da Lapa
e Araçuaí. Desses, quatro são públicos (Diamantina, Araçuaí, Capelinha e Almenara) e os outros
cinco são privados.
Nos últimos anos, o Governo Estadual investiu
na implantação de aeródromos na região com o
propósito de apoiar o desenvolvimento econô-

mico local e a instalações de empresas de médio/
grande porte. Para além desses investimentos,
a UFVJM construiu um hangar vizinho ao aeroporto de Diamantina, com um centro de manutenção de aviões de pequeno e médio portes e
com laboratórios de ensino integrados à universidade (MINAS GERAIS, 2015).
Em que pese todas essas ações, os Fóruns
Regionais de 2015 registraram demandas
relacionadas à ampliação do número de voos
comerciais, para atendimento de mais passageiros e para mais localidades. Além disso, o
empresariado local reconhece que a expansão
dos aeroportos é essencial para o desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs),
como o de pedras preciosas, para que os produtos cheguem aos mercados consumidores
(MINAS GERAIS, 2014).
Nessa linha, há duas importantes ações em
curso. Uma delas é o programa federal Aviação
Regional, lançado em 2012 e que previa, inicialmente, o investimento (para construção ou
reforma) em 270 aeroportos regionais, até 2020,
com o objetivo de melhorar o acesso a pontos
distantes do país e de levar até eles o desenvolvimento, por meio de serviços variados.
Segundo a Secretaria de Aviação Civil, “a ideia
é deixar 96% da população a pelo menos 100
quilômetros de um terminal de passageiros”13.
Em agosto de 2016 esse número foi reduzido
para 176, já que 85 terminais foram considerados sem viabilidade para investimento (por
motivos de baixa demanda de passageiros,
falta de interesse de investimento das companhias aérea e/ou proximidade a grandes aeroportos). A partir de 2017 e até 2020, os recursos
serão de R$ 1,2 bilhão e provirão de fundos do
FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil). Dos
13 Disponível em: <http://www.aviacao.gov.br/assuntos/aviacao-regional>. Acesso em: 8 nov. 2016.
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270 aeroportos selecionados inicialmente, 33
estavam em Minas Gerais, sendo um deles o
aeroporto de Diamantina.
A outra investida na malha aeroviária vem do
Governo de Minas, com a implantação do Projeto
de Integração Regional de Minas Gerais – Modal
Aéreo (Pirma), em 2016. Operacionalizado pela
Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (CODEMIG) e pela Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP),
o projeto pretende interligar a capital mineira
a diversas cidades do interior que possuem
demanda por voos regionais. Em julho de 2017
já eram operacionalizados voos regulares para
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quatorze (14) cidades mineiras, partindo de Belo
Horizonte, incluindo as cidades de Diamantina,
Almenara e Araçuaí, que estão localizadas nos
territórios do Jequitinhonha.

5.3

MALHA RODOVIÁRIA

Em relação à rede rodoviária, Minas Gerais possui
a maior malha do Brasil, com uma extensão de
286.147,10km, conforme informações do Anuário
CNT do Transporte, de 2015. Ela está hierarquizada em quatro níveis de jurisdições: federal,
estadual, coincidentes e municipais, como pode
ser observado no quadro 5.1.

Quadro 5.1: Extensão da malha rodoviária de Minas Gerais por jurisdição
Jurisdição

Pavimentada (km)

Não pavimentada (km)

Planejada (km)

Total (km)

Rede Federal

8.684,60

669,10

8.515,30

17.869,00

Rede Estadual

15.973,40

6.011,00

0,00

21.984,40

Rede Coincidente

5.144,40

859,40

0,00

6.003,80

Rede Municipal

1.165,90

238.411,90

712,10

240.289,90

Total

30.968,30

245.951,40

9.227,40

286.147,10

Fonte: Anuário CNT de Transportes, 2015

A rede municipal representava, em 2015, 84% de
toda a extensão da malha rodoviária do estado
de Minas Gerais, sendo que 99% dessas rodovias
eram do tipo não pavimentada. As rodovias federais, sob responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
e incluindo as planejadas, correspondiam a 6%
do total, ao passo que as rodovias estaduais, sob
a responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais
(DEER/MG), correspondiam a 9% da extensão
total da malha. Nos dois últimos casos, a parcela
pavimentada alcançava 80%.

pavimentada total, sendo que as de jurisdição
estadual passaram de 51% para 73%, como pode
ser visto na tabela 5.1.
As condições das estradas mineiras pavimentadas são, em geral, boas em trafegabilidade
(68,90%, do total) e em condições da pista
(60,80%), do total, conforme avaliação do
DEER14, de abril de 2017.
14 Neste levantamento foram avaliadas as condições de trafegabilidade, da pista de rolamento, sinalização horizontal e vertical,
roçada, acostamento e drenagem superficial da malha viária e
classificadas entre bom, regular e mau. Segundo informações
do DEER/MG, a extensão relacionada “em obra” se refere basica-

No que tange à expansão da malha rodoviária no
estado, no período entre 2001 e 2015, houve um
aumento de aproximadamente 45% da malha

mente a trechos já pavimentados que estão passando por algum
tipo de restauração (Programa de Recuperação e Manutenção
Rodoviária de Minas Gerais − PROMG etc.), e não aos programas
de pavimentação (PROACESSO, Caminhos de Minas).
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Tabela 5.1: Evolução da pavimentação da rede rodoviária de Minas Gerais
Municipal

Pavimentada

Planejada

Pavimentada

Planejada

8.986,80

1.899,10

1.213,00

9.928,60

6.340,70

941,70

2.358,30

36,00

238.220,20

523,90

97,50

2002

8.745,60

8.986,80

1.899,10

1.279,00

9.956,60

6.245,20

992,10

2.394,60

45,00

238.220,20

523,90

97,50

2003

8.486,00

9.312,60

1.897,10

1.279,00

9.987,60

6.245,20

992,10

2.394,60

0,00

238.412,00

1.165,90

712,10

2004

8.486,00

9.312,60

1.897,10

1.329,90

10.059,90

6.091,80

887,70

2.372,10

0,00

238.412,00

1.165,90

712,10

2005

8.486,00

9.312,60

1.897,10

1.329,90

10.062,40

6.091,80

887,70

2.372,10

0,00

238.412,00

1.165,90

712,10

2006

8.486,00

9.312,60

1.897,10

1.401,40

10.024,90

6.055,40

855,10

2.402,30

0,00

238.412,00

1.165,90

712,10

2007

8.486,00

9.312,60

1.897,10

1.228,00

10.182,70

6.295,40

805,00

2.921,80

0,00

238.412,00

1.165,90

712,10

2008

7.255,70

11.154,00

0,00

1.236,60

10.193,70

6.312,40

805,00

2.943,80

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2009

7.255,70

11.154,00

0,00

1.125,60

10.290,70

6.269,40

837,80

2.870,00

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2010

7.255,70

11.154,00

0,00

1.125,60

10.295,90

6.320,90

837,80

2.869,90

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2011

7.255,70

11.154,00

0,00

867,70

10.659,80

6.302,60

725,50

3.001,30

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2012

7.255,70

11.154,00

0,00

878,50

10.673,10

6.296,40

713,60

3.001,30

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2013

7.255,70

11.154,00

0,00

819,40

10.817,90

6.210,10

713,60

3.031,90

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2014

6.011,00

15.973,40

0,00

819,40

10.802,70

6.272,90

713,60

3.026,70

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

2015

6.011,00

15.973,40

0,00

669,10

8.684,60

8.515,30

859,40

5.144,40

0,00

238.411,90

1.165,90

712,10

Não

Não

Planejada

8.745,60

Não

Pavimentada

2001

Ano

Não

Planejada

pavimentada

Coincidente
pavimentada

Rede conservada pelo DNIT

Pavimentada

pavimentada

DEER/MG

pavimentada

Rede conservada pelo

Fonte: Anuário CNT de Transportes, 2015

Para os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, a análise da malha viária torna-se ainda
mais essencial, tendo em vista tanto a relevância
quanto a precariedade das estradas nessas localidades. Os maiores investimentos em rodovias
na região ocorreram na década de 1980, pelo
hoje Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem de Minas Gerais (DEER), quando
foram construídos mais de 1.000km de novas
rodovias. Também foram implantadas importantes estradas vicinais, para interligação de
pequenas comunidades e para escoamento da
produção agrícola.
De uma maneira geral, as principais rodovias de
cada território são:

•• Alto Jequitinhonha: BR-367, BR-451, BR-259,
MG-010, MG-117, MG-220;
•• Médio/Baixo Jequitinhonha: BR-367, BR-116,
BR-251, MGC-342, MGC-367.
A BR-367 foi implantada para ligar Diamantina à
Bahia, mas ainda há vários trechos que não são
asfaltados e outros que estão em más condições
e que acarretam, inclusive, sérios acidentes. Ainda
é preciso contornar problemas de gestão, pois
há trechos e continuações que são delegados
ao Governo Estadual e voltam à responsabilidade do Governo Federal, mais tarde. Há alguns
anos, trechos da BR-367 foram delegados para
o governo mineiro, mas voltaram à gestão do
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Governo Federal, em 2014, ano a partir do qual
o serviço de manutenção e conservação também
deteriorou, segundo relatos da população local.
De acordo com a avaliação da Confederação
Nacional do Transporte (CNT), em 2016, o estado
geral dessa rodovia era considerado ruim.
A segunda rodovia federal com maior alvo de
reclamações é a BR-251. Trata-se de uma rodovia
que liga o sul do litoral da Bahia ao Centro-Oeste
brasileiro e que tem alguns trechos sem pavimentação e em má conservação. Atravessa o norte do
Médio/Baixo Jequitinhonha e está fragmentada e
sem pavimentação entre os municípios de Almenara e Pedra Azul (mapa 5.1, trecho em amarelo).
Apesar de o seu trecho asfaltado ter sido consi-

derado regular na avaliação da CNT, de 2016,
trata-se de uma rodovia que vem sendo muito
utilizada como alternativa à BR-116, sobretudo
por veículos pesados do Norte/Nordeste do país,
de São Paulo, via Triângulo Mineiro, e do Rio de
Janeiro, por questões de relevo mais favorável, o
que tem sobrecarregado e desgastado a rodovia.
Em relação às rodovias estaduais, uma das mais
citadas por suas más condições – e por sua
importância, por ligar dois centros regionais – é
a LMG-677, que liga Diamantina a Araçuaí. Outra
importante ligação estadual, que possui entroncamentos com a BR-251 e a BR-367, é a MG-105.
Da sua extensão total de 245,5km, apenas 86,8km
são pavimentados. Um dos trechos mais impor-

Mapa 5.1: Rede rodoviária de Minas Gerais: BR-251 entre Almenara e Pedra
Azul e MG-105 entre Jequitinhonha e Pedra Azul – 2017

Fonte: Mapa rodoviário do DEER/MG, 2017.
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tantes e sem pavimentação é o que liga os municípios do Jequitinhonha a Pedra Azul (mapa 5.1,
trecho em amarelo), justamente o trecho que liga
as rodovias federais 367 e 251.
Igualmente importante é a pavimentação
entre Setubinha e Capelinha, pela MG-211
(mapa 5.2, trecho em amarelo), considerando, inclusive, que esse trecho compõe
uma importante ligação do Alto/Jequitinhonha à BR-116, via Novo Cruzeiro.
Alguns desses problemas foram parcialmente
solucionados com o Programa de Pavimentação
de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios (ProAcesso), que foi um marco para a região,

segundo relatam os planos recentes, por efetivar
vários ligamentos intermunicipais, beneficiando
inúmeros municípios. Contudo, ainda há trechos
vicinais importantes a pavimentar, a duplicar e a
sofrer manutenção.
Podem ser identificados seis eixos de entrada
nesses dois territórios (mapa 5.3), sendo três deles
em Minas Gerais e um na Bahia: i) MG-010, via Conceição do Mato Dentro, ii) BR-259 e BR-367, via Curvelo e Diamantina; iii) BR-135, via Curvelo, Bocaiuva
e depois BR-251, via Salinas; iv) BR-116 e MG-105,
em Minas Gerais; v) BR-120, via Itabira, Guanhães
e Capelinha; e vi) BR-101, na Bahia. Alguns desses
acessos encontram-se bastante comprometidos,
tanto pela falta de pavimentações complementares

Mapa 5.2: Rede rodoviária de Minas Gerais: MG-211 entre Capelinha e Setubinha – 2017

Fonte: Mapa rodoviário do DEER/MG, 2017.
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Mapa 5.3: Rede rodoviária de Minas Gerais: territórios do Alto
Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2017

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do DEER, 2017.

91

92

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Quadro 5.2: Distribuição da rede rodoviária sob jurisdição do DEER/MG, territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha
#

Coordenadorias
Regionais (CRG)

Rodovias (trechos)

Extensão (km)

8ª

Diamantina

MG-010, MG-214, MG-220, MG-317, BR/MGC-259, BR/MGC367, MGC-451, LMG-735, LMG-739, AMG-900

517,00

21ª

Jequitinhonha

MG-105, MG-205, MG-405, MG-406, BR/MGC-367, LMG-642,
LMG-646, LMG-666, LMG-682, LMG-686, AMG-900

358,80

22ª

Araçuaí

MG-114, BR-120, BR/MGC-342, BR/MGC-367, LMG-676, LMG677, LMG-678, AMG-900

266,20

27ª

Pedra Azul

MG-105, MG-406, BR/MGC-251, LMG-601, LMG-610, LMG-614,
LMG-618, LMG-630, LMG-632, LMG-634, LMG-650

282,55

38ª

Capelinha

MG-114, MG-211, MG-214, MG-217, MG-308, MGC-120, BR-367MGC-451, LMG-720, LMG-721, LMG-723, AMG-900

491,60

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do DEER/MG.

quanto pela qualidade e condições de manutenção
das existentes. Nas viagens a campo constatou-se
que as rodovias do Alto Jequitinhonha, especialmente no entorno de Diamantina, encontram-se
em melhores condições, o mesmo não ocorrendo
com o território do Médio/Baixo Jequitinhonha.
Os planos feitos anteriormente para os territórios
estudados também citam alguns trechos viários
mais críticos e propõem intervenções. No PESI
(2015), falou-se da necessidade de melhorar a
qualidade da BR-13515; melhorar a ligação asfáltica intermunicipal para o escoamento da produção e executar o projeto Transjequitinhonha16.
Alguns trechos de estradas a pavimentar aparecem também no PLANOMESO (2014): Pedra
Azul a Almenara; Jacinto a Salto da Divisa; Araçuaí

15 Mais recentemente, a BR-135 passou por melhorias e inclusão de
3ª faixa adicional em determinados trechos, por isso não aparece
neste Plano como prioritária.
16 O projeto Transjequitinhonha prevê que a BR-367 seja totalmente
asfaltada entre Diamantina a Salto da Divisa, atravessando grande
parte dos dois territórios do Jequitinhonha. Atualmente, ainda
há um trecho sem pavimentação (Jacinto-Salto da Divisa), que é
citado ao longo deste diagnóstico e nas proposições.

a Novo Cruzeiro; Coronel Murta a Virgem da Lapa;
Rubim a Rio do Prado; Araçuaí a Caraí, Lelivéldia a
Virgem da Lapa; Jacinto a Salto da Divisa; Joaíma a
Fronteira dos Vales; Jequitinhonha a Pedra Azul. O
plano ainda relata a existência de perigosas pontes
de madeira ou sem grade de proteção (sobre o Rio
Capivari, em Chapada do Norte/ Berilo, e sobre o
Rio Rubim, entre Almenara e Jacinto).
As demandas dos Fóruns Regionais desses dois
territórios, para o eixo infraestrutura e logística,
foram em sua maioria relacionados à mobilidade:
do total das demandas colhidas, 40% foram relacionadas a essa categoria, no caso do Alto Jequitinhonha, e 50% para o Médio/Baixo Jequitinhonha. Qualitativamente, tais demandas dizem
respeito à necessidade de pavimentação e duplicação de estradas e à melhoria das condições de
várias pontes. A BR-367 foi a mais citada, por sua
importância e por sua má conservação, em vários
trechos. Importante também ressaltar a necessidade premente de se pensar uma reforma estrutural e na banda de rodagem da ponte sobre o
Rio Jequitinhonha, na BR-116, em Itaobim, considerando o volume de tráfego pesado e a grande
extensão da mesma.
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Tabela 5.2: Resumo das condições da pista das CRGs do Vale do Jequitinhonha – 2017
Levantamento

Condição da
trafegabilidade

Condição da
pista

Condição da
SINA. Horizontal

Condição da
SINA. Vertical

Condição da
Roçada

Condição do
Acostamento

CRG

Bom

Regular

Mau

km

%

km

%

km

%

8

291,60

56,40

225,40

43,60

21

225,60

62,90

131,10

36,50

2,10

0,60

22

182,70

68,60

83,50

31,40

27

163,20

57,80

119,35

42,20

38

415,40

84,50

76,20

15,50

8

351,00

67,90

166,00

32,10

21

198,10

55,20

115,80

32,30

44,90

12,50

22

202,40

76,00

46,70

17,50

17,10

6,40

27

170,95

60,50

111,60

39,50

38

310,70

63,20

180,90

36,80

8

126,30

24,40

390,70

75,60

21

123,10

34,30

124,50

34,70

111,20

31,00

22

159,20

59,80

107,00

40,20

27

260,25

92,10

22,30

7,90

38

346,10

70,40

84,50

17,20

61,00

12,40

8

34,70

6,70

482,30

93,30

21

123,10

34,30

216,60

60,40

19,10

5,30

22

66,30

24,90

170,80

64,20

29,10

10,90

27

203,45

72,00

79,10

28,00

38

240,80

49,00

43,00

8,70

207,80

42,30

8

36,30

7,00

480,70

93,00

21

106,90

29,80

251,90

70,20

65,20

24,50

201,00

75,50

33,40

12,50

22
27

151,35

53,60

131,20

46,40

38

371,00

75,50

120,60

24,50

8

81,80

15,80

35,20

6,80

21

10,60

3,00

14,90

5,30

22
27
38
8

14,70

2,80

502,30

97,20

21

128,90

35,90

229,90

64,10

104,50

39,30

128,30

48,20

27

222,30

78,70

60,25

21,30

38

416,10

84,60

75,50

15,40

Condição
daTabela > Fonte
Fim
22
Drenagem

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do DEER/MG.
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No caso das rodovias sob jurisdição do Governo
Estadual, há cinco Coordenadorias Regionais
(CRG) do DEER/MG, que são responsáveis por
1.916,15km de extensão da malha, nos dois territórios estudados, conforme quadro 5.2.
Levantamento realizado pelas Coordenadorias do
DEER/MG, em abril de 2017, sobre as condições da
rede viária pavimentada, aponta que, no geral, as
condições de trafegabilidade da malha rodoviária
do Vale do Jequitinhonha sob jurisdição estadual
estão classificadas entre bom (56,40%) e regular
(43,60%). No que diz respeito às condições da
pista, a situação é um pouco melhor: 67,90% das
rodovias foram consideradas “boas”.
As melhores rodovias em relação à trafegabilidade (com viagem desenvolvida na velocidade
diretriz da via, sem prejuízo para o conforto e
segurança) são as da CRG de Capelinha e as
piores rodovias, que obrigam redução de velocidade em todo o trecho em função de defeitos
na pista, falta de segurança, com possibilidade de
interrupção do tráfego, são as rodovias das CRGs
de Diamantina (tabela 5.2).
As melhores pistas de rolamento são as dos trechos das rodovias da regional de Araçuaí, onde
possuem apenas desgastes superficiais e poucas
trincas em áreas localizadas.
As rodovias com as melhores condições de sinalização horizontal e vertical são as dos trechos presentes nas regionais de Pedra Azul e Capelinha, e as
piores na regional de Diamantina, com sinalizações
em péssimas condições ou até mesmo inexistente.
Nas rodovias onde há o acostamento, a maioria
está em boas condições de trafegabilidade e não
possui degrau.

22 obras que receberam ordem de serviço em
2015/2016 para Transporte e Obras Públicas em
Minas Gerais, apenas uma (1) se refere ao Alto
Jequitinhonha – “melhoramento e pavimentação
do trecho Diamantina/Milho Verde/Serro” – e três
ao Médio/Baixo Jequitinhonha – “recuperação e
reforço da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em
Almenara”; “recapeamento do trecho Salinas/
Coronel Murta”; “asfalto do trecho Virgem da
Lapa/Ijicatu”.
Essa última obra é uma demanda antiga da população do Médio/Baixo Jequitinhonha e está contemplada no Pacto pelo Cidadão17, instituído em
outubro de 2016 pelo Governo de Minas Gerais.
A obra abrange as rodovias MGC-367, MG-114
e LMG-677 e prevê o reforço e alargamento da
ponte sobre o córrego Virgem da Lapa, localizada na MGC-367. Trata-se de um importante
acesso da população local a Diamantina e a Belo
Horizonte e para quem viaja em direção ao sul
da Bahia, além de servir de escoamento para a
produção de alimentos e minerais das cidades
do território do Médio/Baixo Jequitinhonha. O
asfaltamento facilitará ainda o acesso a Turmalina e Capelinha (no sentido Belo Horizonte), e às
cidades de Araçuaí, Itaobim e Jequitinhonha, no
sentido Bahia.
Outra maneira de se investir em infraestrutura
no município é por meio de convênios firmados
entre o Governo de Minas e as prefeituras, com
recursos da Minas Gerais Participações S/A (MGI)
e obras executadas pelas prefeituras e com o
monitoramento dos técnicos da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP).
17 O Pacto pelo cidadão é um documento no qual cada área executiva do governo de Minas Gerais pactuou metas finalísticas,
que vão orientar os investimentos até o final do ano de 2018. O
Pacto contém ações, escolhidas como prioritárias pela população
durante os encontros dos Fóruns Regionais de Governo, e Metas

No que concerne às ações do Governo do Estado
em curso no setor de transportes, do total de

Setoriais que foram definidas nos Comitês Temáticos. Das 223
ações definidas para o estado, 12 abrangem o território do Alto
Jequitinhonha e 21 abrangem o Médio/Baixo Jequitinhonha.
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Até abril de 2016 foram firmados 54 convênios,
com 51 municípios. Desses, apenas um se encontrava no território Alto Jequitinhonha: Carbonita
firmou convênio no valor de R$ 500.000,00 para
pavimentação de vias urbanas e calçamento. O
mesmo valor e objeto estiveram presentes em
convênio com o município de Araçuaí, no Médio/
Baixo Jequitinhonha. No mesmo território, ainda
houve um convênio entre o Governo do Estado
e o município de Virgem da Lapa, no valor total
de R$200.000,00, para o melhoramento de vias
públicas. Quatro municípios do Alto Jequitinhonha (Capelinha, Datas, Carbonita e Diamantina) e um do Médio/Baixo Jequitinhonha
(Cachoeira de Pajeú) receberam doações de
bueiros e de vigas metálicas, do Governo Estadual.

5.4

TRANSPORTES

Sobre a questão específica dos transportes de
passageiros, uma vez que os municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha
são, em sua maioria, de pequeno porte e vinculados a centralidades esparsas, a questão do
transporte intermunicipal é fator relevante para
o atendimento a demandas por serviços complementares aos existentes em cada município.
Essa disposição geográfica e econômica levou ao
desenvolvimento de um sistema de transporte
que privilegia a ligação entre cidades a partir
de um porte que viabilize economicamente o
serviço, ou pelo processo de linhas maiores que
passam por várias cidades. Como os preços das
passagens são calculados basicamente pela
divisão dos custos das viagens pelo número de
passageiros transportados, e não havendo clareza na formulação desses custos, os preços são
em geral elevados, principalmente em se considerando a renda familiar média dessas localidades. Ademais, o modelo de política tarifária

95

incentiva ao operador a redução do nível de prestação de serviços, tanto pelo não cumprimento
dos horários determinados quanto pela precariedade da frota empenhada, situação que se torna
usual pelas deficiências de fiscalização do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DEER/MG).
Além de diversas localidades não serem atendidas pelo transporte intermunicipal, não
existe nenhum sistema público de informações
que permita às pessoas saberem como se deslocar entre as cidades por ônibus, o que é um
dificultador para a economia local, em especial
para o turismo.
Essas deficiências geram o aparecimento do transporte clandestino, que, livre de impostos e de controle, consegue praticar preços mais baixos e, em
alguns casos, até com qualidade melhor da frota,
atendendo, inclusive, demandas não contempladas
pelo sistema formal. Esse transporte com frequência
é envolvido em acidentes, devido ao despreparo
dos motoristas, não cumprimento de legislação trabalhista quanto a horários de trabalho e períodos de
descanso dos motoristas e falta de manutenção das
frotas, agravado pelas más condições das estradas,
sem que os passageiros tenham qualquer forma de
garantia, ressarcimento ou seguro.
Também é notável e preocupante o deslocamento
de pessoas às margens das rodovias, muitas vezes
desprovidas, inclusive, de acostamento, em horários de pico – início da manhã e final da tarde.
Esses fatores devem ser levados em consideração
ao se proceder ao levantamento de demandas
por expansão de linhas que atendam às principais ligações territoriais, como foi apontado na
abordagem da rede de cidades.
A série Identidade dos Municípios Mineiros
(SEBRAE, 2015) traz dados do Tesouro Nacional
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de 2012 que apontam que houve nenhum
investimento, de nenhum município, em transportes coletivos urbanos. O que se percebe é
uma frota de caminhões maior do que a frota
de ônibus, para a média dos dois territórios,
e de uma frota de motocicletas que supera a
frota de automóveis e cuja diferença aumenta
à medida que o Índice de Competitividade do
município (IC)18 diminui, sugerindo que municípios menos competitivos economicamente
tenham uma frota de automóveis menor e uma
frota de motocicletas maior.
Também entre os territórios a diferença da composição de frotas é significativa. Enquanto o Alto
Jequitinhonha tem, em média, 37% de carros, da
sua frota total, e 46% de motos, esses valores para
o Médio/Baixo Jequitinhonha são de 26% e 57%,
ou seja, no caso deste último território a frota de
motocicletas é mais do que o dobro da frota de
carros, na média.

5.5

propulsores dessas interligações possam ser
refletidos no desenvolvimento dos territórios.
Essas ligações devem respeitar a atual rede de
cidades e a maneira pela qual as cidades se
comportam nos seus relacionamentos. Também
devem ser levadas em consideração as demandas
pelos serviços essenciais à população, tais como
saúde e educação, as demandas pelo turismo
regional, além de contemplar e ampliar os canais
de escoamento da produção, de maneira a incentivar tanto seu beneficiamento na própria região,
como a sua comercialização.
As investidas recentes na expansão dos aeroportos
e das viagens a cidades como Diamantina, Almenara e Araçuaí devem ser mantidas e ampliadas,
bem como a pavimentação de trechos importantes
demandados pela população. O governo estadual
deve procurar, também, incentivar os municípios a
manterem em boas condições as estradas vicinais,
tão importantes para o deslocamento da população e da produção entre o campo e a cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações do governo no que tange à mobilidade urbana e à logística nos territórios do Alto
e Médio/Baixo Jequitinhonha devem focar na
melhoria das ligações viárias, sobretudo entre os
centros locais, e deve ser capaz de proporcionar
uma acessibilidade a serviços e o escoamento
da produção a contento, de forma que os efeitos
18 “O Índice de Competitividade dos Municípios Mineiros é composto por 5 subíndices, a saber: 1) Performance Econômica:
abrange os aspectos relacionados à atividade econômica, ao
comércio internacional, à remuneração e ao emprego; 2) Capacidade de alavancagem do governo: inclui finanças públicas;
3) Quadro social: engloba os principais indicadores sociais; 4)
Suporte aos Negócios: compreende o mercado de trabalho, instituições de apoio e multiplicidade da economia; 5) Infraestrutura: considera a infraestrutura básica, educação, saúde e meio
ambiente. Os resultados são apresentados em uma escala de 0 a
100. Para mais informações acesse o estudo no Portal do Sebrae
Minas.” (SEBRAE MG)

5.6

PROPOSIÇÕES

Com base nos dados apresentados e fundamentadas no ODS 11, em especial no que tange ao
“acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos,
melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial
atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças,
pessoas com deficiência e idosos” e ainda quanto a
“apoiar relações econômicas, sociais e ambientais
positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais,
reforçando o planejamento nacional e regional
de desenvolvimento”, serão feitas as proposições
preliminares que buscam minimizar os efeitos
negativos da carência de infraestrutura e de logís-
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tica para os territórios do Alto e do Médio/Baixo
Jequitinhonha:
•• Fomentar programa permanente de manutenção e/ou implantação de rodovias estratégicas, promovendo a ligação permanente e
segura das cidades da região entre si e com
os principais eixos rodoviários do Estado, permitindo o escoamento da produção e o transporte das pessoas;
•• Fomentar programa de apoio aos municípios
e associações municipais para a conservação
e manutenção das estradas vicinais municipais, permitindo o deslocamento permanente das populações das zonas rurais para as sedes municipais, em busca de serviços e para o
escoamento da produção local, em especial a
agricultura familiar, e garantir o acesso da população pelas equipes volantes de educação,
saúde e assistência social;
•• Levantar as carências de linhas rodoviárias de
transporte coletivo intermunicipal, ligando
todos os núcleos urbanos e os principais centros da rede urbana;
•• Dar prosseguimento à implantação de ações
para a ampliação da oferta em transporte
aeroviário;
•• Desenvolver estudos para implantação de
ferrovia para escoamento da produção;
•• Fomentar a realização das seguintes intervenções na malha rodoviária:
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3. Pavimentação dos trechos compreendidos
entre Modestino Gonçalves/Itamarandiba/e
Capelinha via MG-214;
4. Pavimentação do trecho compreendido entre Capelinha e Setubinha, na MG-211;
5. Pavimentação dos trechos compreendidos
entre Minas Novas, Chapada do Norte e Berilo na BR-367;
6. Pavimentação do trecho entre Berilo e José
Gonçalves de Minas;
7. Pavimentação dos trechos compreendidos
entre Ijicatu, Lelivéldia e Virgem da Lapa na
LMG-677 e MG-114;
8. Pavimentação do trecho entre Novo Cruzeiro
e Araçuaí na LMG-678;
9. Pavimentação do trecho entre Pedra Azul e
Jequitinhonha via BR-251 e MG-406;
10. Pavimentação dos trechos compreendidos
entre Pedra Azul e MG-614 (acesso para Divisópolis), via Aracagi, e entre Divisópolis e
Mata Verde via MG-610;
11. Pavimentação do trecho entre Rubim e Rio
do Prado, via MG-406;
12. Complementação da pavimentação dos trechos entre Almenara, Jacinto, e Salto da Divisa na BR-367;

1. Conclusão da pavimentação da MG-010 que
liga Conceição do Mato Dentro à Serro;

13. Pavimentação da ligação Pedra Azul-Almenara, passando por Pedra Grande, nas rodovias BR-251 e MG-406;

2. Conclusão da pavimentação do trecho entre
Milho Verde e Diamantina;

14. Pavimentação do trecho da BR-367 entre
Berilo e Virgem da Lapa;
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15. Pavimentação do trecho não pavimentado
entre Joaíma e Fronteira dos Vales, na MG105.
16. Recuperação do pavimento nas rodovias
BR-251 e BR-367 com a implantação de terceira faixa nos aclives de subidas de serras.
Propõem-se as seguintes prioridades de implantação:
•• Prioridade 1 – Intervenção nº 7: Pavimentação dos trechos compreendidos entre Ijicatu, Lelivéldia e Virgem da Lapa na LMG-677 e
MG-114;
•• Prioridade 2 – Intervenção nº 12: Complementação da pavimentação dos trechos entre Almenara, Jacinto, e Salto da Divisa na
BR-367;
•• Prioridade 3 – Intervenções 3 e 4: Pavimentação dos trechos compreendidos entre Modestino Gonçalves, Itamarandiba e Capelinha
via MG-214 e entre Capelinha e Setubinha, na
MG-211;
•• Prioridade 4 – Intervenção nº 13: Pavimentação da ligação Pedra Azul-Almenara, passando por Pedra Grande, nas rodovias BR-251 e
MG-406.

Estrutura viária e de transportes

Mapa 5.4: Propostas de intervenção da malha rodoviária de Minas Gerais
no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do DEER/MG

99

Recursos energéticos

101

6
Recursos energéticos
6.1

INTRODUÇÃO

O acesso à energia é um dos indicadores mais
próximos à universalização, em Minas Gerais:
na média, 99,35% da população tem acesso à
energia elétrica. Essa ampla cobertura no estado,
entretanto, esconde alguns problemas: o primeiro diz respeito à desigualdade do acesso entre
os municípios e à desvantagem enfrentada pelos
domicílios da área rural, onde o fornecimento,
muitas vezes, não encontra escala para ocorrer.
O segundo desafio corresponde à qualidade da
energia fornecida, que pode variar bastante entre
os vários municípios do estado. Ainda, vários
municípios de pequeno porte já encontram dificuldade com a gestão da iluminação pública, atribuída aos entes municipais desde 2016.
Os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha serão analisados não somente quanto ao
acesso da sua população à energia elétrica, como
também quanto ao consumo setorializado da
energia e sua evolução nos últimos anos. Dados
secundários, incluindo dados de consumo fornecidos pela CEMIG, serão utilizados para tal. Além
disso, será feita uma breve abordagem sobre o
potencial que os territórios apresentam para a
produção de energia renovável e a importância

desse tipo de energia para o desenvolvimento
local. Por fim, serão elencadas as principais ações
em curso para o setor energético.

6.2

PANORAMA

Com relação aos recursos energéticos nos territórios em estudo, as informações apontam
que, a despeito da existência da Usina de Irapé,
os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha possuem menor acesso à energia elétrica
em relação à média dos municípios mineiros.
Segundo o PMDI (2016-2027), o acesso à energia
elétrica no Médio/Baixo Jequitinhonha, por
exemplo, é o pior índice entre os 17 territórios do
estado (96,5%).
Para Minas Gerais, a média de pessoas sem
energia elétrica, em 2010, foi de 0,65%, ao passo
que no Alto Jequitinhonha foi de 3,02% e, no
Médio/Baixo Jequitinhonha foi de 3,52%. Pelo
mapa 6.1 percebe-se que os piores acessos estão
na parte meridional dos dois territórios, sendo
que também a porção que corresponde à região
do Baixo Jequitinhonha, que faz divisa com a
Bahia, possui muitos domicílios ainda sem acesso
a energia elétrica.
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Mapa 6.1: Porcentagem de pessoas em domicílios sem energia elétrica – Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD), 2010.

Quadro 6.1: Demandas dos Fóruns Regionais relacionadas à energia – Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2015
1

Ampliação da rede e agilidade no atendimento das demandas de extensão da rede, pela CEMIG

2

Definir melhor a responsabilidade da manutenção da rede

3

Levar energia a alguns locais da cidade de Ponto dos Volantes

4

Melhorar a iluminação pública

5

Ter um profissional de medição de energia para a zona rural

6

No processo de universalização da energia, priorizar os assentamentos de reforma agrária e comunidades rurais,
tradicionais e quilombolas

7

Reduzir a tarifa de energia

8

Ampliar a potencia da energia (substituir transformadores)

9

Aumentar a produção de energia renovável, sobretudo para as famílias de agricultura familiar

10

Facilitar a aquisição de placas solares

11

Viabilizar e incentivar o uso da energia sustentável nas comunidades de baixa renda,
de modo a diminuir as taxas de energia elétrica

12

Construção de pequenas usinas experimentais de captação de Energia Solar e Eólica para geração de energia elétrica,
que viabilizem a preservação ambiental

13

Flexibilizar e simplificar os critérios de participação do projeto clarear aos pequenos municípios
que não possuem mapeamento urbano

Fonte: Fóruns Regionais, SEPLAG, 2015 (Elaboração própria)
Nota: As demandas similares foram agrupadas e o universo não representa o total das demandas recolhidas (16)
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No entanto, é notável o grande avanço na cobertura da energia elétrica nesses municípios, uma
vez que, no ano de 2000, esse valor alcançava
25%, na média, tanto para o Alto Jequitinhonha
quanto para o Médio/Baixo Jequitinhonha.
Constata-se melhoria de cerca de 80%, porém,
ainda há municípios cuja população sem energia
elétrica perfaz quase 10% ou mais do total, em
2010. No Alto Jequitinhonha, os casos mais
graves são Alvorada de Minas (14,91%) e Rio Vermelho (8,76%). No Médio/Baixo Jequitinhonha,
os destaques negativos são Caraí (10,12%) e
Jequitinhonha (8,73%). As tabelas 6.1 e 6.2 ilustram os dados.
A título de exemplo, nos Fóruns Regionais de
2015, realizados pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, foi citado que falta energia em
algumas comunidades quilombolas rurais e
mesmo em alguns locais urbanos (Ponto dos
Volantes). Outras demandas dos Fóruns relacionadas à energia estão listadas no quadro 6.1.
Percebe-se que ainda há ações importantes a
serem realizadas nos territórios estudados no que
concerne à universalização do acesso à energia
elétrica e a incentivos para baratear a energia que
chega. Nesse último caso, as demandas relacionadas ao acesso e mesmo à produção da energia
sustentável – sobretudo a solar – são cada vez
mais presentes.
As demandas refletem, principalmente, o consumo residencial, que é o maior tipo consumidor
de energia, no caso dos territórios do Alto e do
Médio/Baixo Jequitinhonha, conforme pode ser
visto pelos dados de consumo disponibilizados
pela CEMIG (tabelas 6.1 e 6.2).
Por outro lado, o consumo total das indústrias
é o mais baixo, ao contrário do estado de Minas
Gerais, cujo consumo total das indústrias é mais
do que o dobro do consumo residencial. Por

óbvio, isso ocorre pela existência rarefeita do
setor industrial naqueles territórios e pelo tipo de
indústria que ali pode ser encontrada.
Outra diferença importante em relação ao estado
está no consumo rural, que é muito próximo ao
consumo do setor de comércio e serviços e é
maior do que o consumo industrial, para o Alto
Jequitinhonha.
Tabela 6.1: Porcentagem (%) de pessoas
em domicílios sem energia elétrica – Alto
Jequitinhonha – 2000/2010

Municípios

% de pessoas em
domicílios sem
energia elétrica
2000

2010

Alvorada de Minas

45,8

14,9

Rio Vermelho

31,3

8,8

Santo Antônio do Itambé

21,8

7,5

Serra Azul de Minas

48,1

6,1

Materlândia

21,2

4,7

Senador Modestino Gonçalves

15,7

4,0

Chapada do Norte

48,1

3,9

Serro

30,0

3,6

Coluna

27,7

2,7

Minas Novas

54,4

2,3

Itamarandiba

30,5

2,2

Veredinha

27,9

1,8

Aricanduva

59,1

1,7

Presidente Kubitschek

20,1

1,5

Carbonita

21,6

1,3

Gouveia

8,8

1,3

Datas

4,4

1,2

Diamantina

8,9

0,9

Leme do Prado

7,7

0,7

Turmalina

29,0

0,6

Felício dos Santos

8,8

0,5

Capelinha

21,9

0,2

São Gonçalo do Rio Preto

3,6

0,2

Couto de Magalhães de Minas

3,0

0,1

Média

25,0

3,0

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD).
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Tabela 6.2: Porcentagem (%) de pessoas em
domicílios sem energia elétrica – Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2000/2010

Municípios

% de pessoas em
domicílios sem energia
elétrica
2000

2010

Caraí

43,2

10,1

Jequitinhonha

17,5

8,7

Palmópolis

37,7

6,8

Jordânia

18,4

6,8

Comercinho

36,6

6,4

Novo Cruzeiro

47,0

5,6

Joaíma

22,6

5,4

Santo Antônio do Jacinto

32,0

5,1

Jacinto

15,2

5,0

Santa Maria do Salto

15,5

4,9

Salto da Divisa

17,5

4,4

Monte Formoso

65,6

4,1

Felisburgo

16,9

3,7

Ponto dos Volantes

52,1

3,6

Bandeira

32,9

3,4

Rubim

13,5

3,4

Itinga

24,1

3,4

Almenara

14,2

3,3

Francisco Badaró

33,8

2,8

Rio do Prado

31,4

2,8

Virgem da Lapa

30,0

2,4

Padre Paraíso

19,6

2,4

Cachoeira de Pajeú

24,5

1,8

Coronel Murta

23,0

1,8

Divisópolis

21,6

1,8

Berilo

21,2

1,8

Águas Vermelhas

10,1

1,6

Araçuaí

21,4

1,5

Itaobim

9,2

1,4

Divisa Alegre

1,4

1,4

Pedra Azul

8,2

1,3

Mata Verde

17,2

1,3

Medina

20,9

1,3

Jenipapo de Minas

56,2

1,1

José Gonçalves de Minas

22,3

0,7

Média

25,6

3,5

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD).

Para o Médio/Baixo Jequitinhonha, o consumo
de energia do setor rural é o segundo maior, atrás
apenas do consumo residencial. Já para o estado
como um todo, o consumo de energia do setor
rural é o menor de todos e corresponde à metade
do consumo do setor de comércio e serviços. Os
gráficos 6.1 e 6.2 ilustram os dados.
A evolução do consumo de energia total, entre
2013 e 2015, mostra expansão, com exceção do
setor da indústria, tanto para os territórios estudados como para Minas Gerais. O crescimento
total foi maior nos territórios do Alto Jequitinhonha (6,9%) e Médio/Baixo Jequitinhonha
(8,25%) do que no estado (4,12%) e isso se deu
principalmente pelo aumento maior de consumo do setor rural, comparativamente à média
mineira: o consumo do setor rural aumentou,
entre os anos de 2013 e 2015, em 14,7% no Alto
Jequitinhonha, 13,5% no Médio/Baixo Jequitinhonha e 8,8% na média de Minas Gerais.
Em contrapartida, houve forte retração do consumo de energia pelas indústrias, mesmo nesses
territórios: 27,9% no Alto Jequitinhonha e 10,4%
no Médio/Baixo Jequitinhonha (a média de Minas
Gerais foi de queda de 17,8%).
Além disso, o consumo das indústrias é altamente concentrado para os dois territórios
estudados, sendo que os municípios de Gouveia (61%) e Turmalina (20%) respondem
por 81% de todo o consumo do Alto Jequitinhonha. No caso do Médio/Baixo Jequitinhonha, os maiores consumos industriais por
unidade estão em Pedra Azul (44%) e Salto da
Divisa (19%). O consumo residencial possui distribuição muito mais uniforme, com concentrações nos polos regionais: Diamantina (24%),
Capelinha (13%) e Itamarandiba (10%), no Alto
Jequitinhonha, e Almenara (11%) e Araçuaí
(10%), no Médio/Baixo Jequitinhonha, como
mostra a tabela 6.3.
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Gráfico 6.1: Consumo de energia total (kWh), por tipo/setor – Alto Jequitinhonha – 2013-2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEMIG.

Gráfico 6.2: Consumo de energia total (kWh), por tipo/setor – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013-2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEMIG.

Também nota-se retração quando é analisado o
consumo de energia por unidade de consumo.
O consumo por indústria caiu entre os anos de
2013 e 2015 no Alto Jequitinhonha (20%) e no
Médio/Baixo Jequitinhonha (9,7%) e aumentou

ligeiramente nos demais setores, com destaque
para o rural, cujo consumo, por unidade rural,
aumentou em 14,6% (Alto Jequitinhonha) e 9,3%
(Médio/Baixo Jequitinhonha). Os gráficos 6.3 e
6.4 ilustram os dados.
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Tabela 6.3: Cinco maiores e cinco menores municípios por tipo de consumo de energia elétrica e por
território – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

(Continua)

Residencial
Alto Jequitinhonha

%

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Diamantina

23,6

Almenara

11,5

Capelinha

13,1

Aracuai

10,1

Itamarandiba

10,1

Itaobim

5,7

Minas Novas

7,1

Pedra Azul

5,5

Serro

7,1

Jequitinhonha

5,5

Alvorada de Minas

1,0

Santa Maria do Salto

1,1

Santo Antônio do Itambé

1,0

Rio do Prado

1,1

Aricanduva

0,9

Bandeira

1,0

Presidente Kubitschek

0,8

José Gonçalves de Minas

0,9

Serra Azul de Minas

0,8

Monte Formoso

0,5

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Industrial
Alto Jequitinhonha

%

Gouveia

61,0

Pedra Azul

44,0

Turmalina

20,5

Salto da Divisa

18,8

Minas Novas

3,9

Divisa Alegre

10,3

Capelinha

3,6

Medina

6,2

Diamantina

2,9

Caraí

5,6

São Gonçalo do Rio Preto

0,1

Bandeira

0,0

Serra Azul de Minas

0,1

Rio do Prado

0,0

Aricanduva

0,0

Comercinho

0,0

Presidente Kubitschek

0,0

Santa Maria do Salto

0,0

Santo Antônio do Itambé

0,0

Monte Formoso

0,0

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Rural
Alto Jequitinhonha

%

Capelinha

15,7

Araçuaí

11,3

Itamarandiba

10,1

Novo Cruzeiro

9,7

Minas Novas

9,2

Jequitinhonha

9,4

Diamantina

9,0

Aguas Vermelhas

7,3

Serro

7,4

Almenara

5,8

Datas

1,4

Bandeira

1,0

Leme do Prado

1,0

Rio do Prado

0,9

São Gonçalo do Rio Preto

0,9

Santa Maria do Salto

0,8

Couto De Magalhaes de Minas

0,6

José Goncalves de Minas

0,7

Presidente Kubitschek

0,5

Divisa Alegre

0,1

Comercial e Serviços
Alto Jequitinhonha

%

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Diamantina

28,1

Almenara

16,3

Capelinha

14,9

Araçuaí

13,2

Turmalina

8,6

Itaobim

9,5

Itamarandiba

8,4

Medina

5,8
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Tabela 6.3: Cinco maiores e cinco menores municípios por tipo de consumo de energia elétrica e por
território – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

(Conclusão)

Comercial e Serviços
Alto Jequitinhonha

%

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Serro

8,2

Jequitinhonha

5,5

Senador Modestino Gonçalves

0,6

Palmopolis

0,6

Presidente Kubitschek

0,5

Santa Maria do Salto

0,5

Alvorada de Minas

0,5

Jose Goncalves de Minas

0,5

Materlandia

0,5

Bandeira

0,3

Serra Azul de Minas

0,5

Monte Formoso

0,3

Total
Alto Jequitinhonha

%

Médio/Baixo Jequitinhonha

%

Diamantina

20,5

Araçuaí

10,1

Capelinha

12,9

Pedra Azul

10,0

Gouveia

9,9

Almenara

9,8

Itamarandiba

8,8

Itaobim

5,5

Turmalina

8,7

Jequitinhonha

5,4

Aricanduva

1,1

Rio do Prado

0,9

São Gonçalo do Rio Preto

1,0

Santa Maria do Salto

0,8

Santo Antonio do Itambé

0,9

Bandeira

0,8

Serra Azul de Minas

0,7

José Gonçalves de Minas

0,8

Presidente Kubitschek

0,7

Monte Formoso

0,6

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEMIG.

Gráfico 6.3: Consumo de energia, por unidade de consumo (kWh), por tipo/setor – Alto Jequitinhonha
– 2013-2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEMIG.
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Gráfico 6.4: Consumo de energia, por unidade de consumo (kWh), por tipo/setor – Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2013-2015
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados da CEMIG.

Além do pior acesso à energia elétrica desses territórios, comparativamente ao restante do estado,
há problemas relatados em relação à qualidade da
energia recebida. Em 2015, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) de Turmalina19
afirmou que a má qualidade da energia impedia
a expansão de indústrias nesse município. Um
dos problemas citados foi a restrição do uso, por
algumas empresas, de máquinas potentes, devido
ao precário fornecimento de energia na região. O
desafio é ainda maior quando se pensa que esse
fato pode ser limitador da instalação de certos
tipos de indústrias. Em depoimento colhido nas
oficinas realizadas nas sedes dos microterritórios,
no âmbito deste Plano, foi citado que as empresas
moveleiras também enfrentam problema com a
qualidade de energia disponível em Turmalina.

– está colocado também nos Fóruns Regionais e
nos planos já realizados para a região.
Existem, por outro lado, algumas ações importantes da CEMIG que estão em curso, com destaque para o programa Eletrificação Rural, que faz
parte do Plano para Enfrentamento da Pobreza
no Campo – Novos Encontros, do Governo de
Minas Gerais, lançado em junho de 2016. Nesse
programa serão construídos mais de 15.000km
de rede elétrica até 2018, com a previsão de
atender 50 mil famílias, de 774 municípios.

O problema da qualidade da energia – representado por oscilações e quedas, insuficiência no
fornecimento, necessidade de maior disponibilidade para expansão e instalação de indústrias

No caso dos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, algumas demandas antigas
foram atendidas e outras estão em andamento,
segundo dados disponíveis no site da CEMIG20,
a saber: a) construção da Subestação de Itamarandiba21, concluída em dezembro de 2016; b)
melhoria e ampliação da Subestação de Diamantina, concluída em março de 2016; c) previsão de
construção de quase 200km de linhas de distri-

19 
Disponível em: <http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?-

20 Dados disponíveis em: <http://blog.cemig.com.br/2016/11/

tit=potencial_da_regiao_e_pouco_explorado&id=158316>

cemig-conclui-obras-de-r-35-milhoes-no.html>.

(Acesso em 07 de nov. 2016).

01/03/2017.

Acesso

em:
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buição, fazendo a interligação entre os municípios de Capelinha, Itamarandiba, Jequitinhonha,
Almenara, Araçuaí e Salinas.

6.3

ENERGIA RENOVÁVEL

Outra questão que se apresenta é o alto potencial
dos dois territórios para a exploração de fontes
alternativas de energia. Por serem energias
limpas e renováveis, há a vantagem de se gerar
energia localmente e reduzir as perdas ao longo
das linhas de transmissão, além de baratear o
custo. Adicionalmente, vislumbra-se aproveitar
as linhas de transmissão de energia hidrelétrica já
existentes para distribuir a nova energia gerada,
quando for este o caso.
O plano estratégico situacional PESI (2015) destacou o alto investimento do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI) em
empresas do setor energético para os municípios
do Norte e Nordeste de Minas Gerais, especialmente em projetos de energia renovável: dos sete
projetos com protocolo de intenção para a região,
em 2014, quatro foram classificados na cadeia produtiva de energias hídricas ou energias renováveis.
No caso da energia solar, como os dois territórios
possuem alto nível de insolação – insumo das
Usinas Solares (US) –, desponta a oportunidade
econômica e social da produção de uma energia
limpa e renovável: a energia solar fotovoltaica.
Inclusive, em 2013, foram instaladas cinco novas
estações climatológicas, uma delas no município

21 Juntamente à construção da Linha de Distribuição (LD) de Capelinha1-Itamarandiba, essa obra atende 30 mil consumidores na
melhoria do nível de tensão e no aumento da potência fornecida
à região. A nova subestação também agiliza os religamentos para
a população de Minas Novas, Água Boa, Angelândia, Setubinha,
Aricanduva, Itamarandiba, Veredinha e Carbonita. Disponível em:
<http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=105627>.
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de Diamantina, com a finalidade de mapear o
potencial solarimétrico da região.
No território vizinho, o Norte de Minas, até o
final de 2017 deverá entrar em funcionamento
a terceira maior usina geradora solar fotovoltaica do mundo e a primeira da América Latina,
em Pirapora. Já em Diamantina, foi instalado
um gerador fotovoltaico no Campus JK da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri, em 2015. O gerador foi doado pela
CEMIG e visa ao compartilhamento da tecnologia na região e ao incentivo aos estudos do
uso desse tipo de energia.
Outra oportunidade está na utilização de placas
solares na agricultura. Porém, como o custo das
placas é alto e com retorno em aproximadamente cinco anos, a alternativa geralmente não
é viável para os pequenos agricultores familiares.
Outra dificuldade é que, para os agricultores que
conseguem adquirir as placas, ainda é necessária
a instalação do relógio bidirecional, o que muitas
vezes não é conseguido.
No que tange à energia eólica, é interessante notar
que a primeira usina eólica conectada ao sistema
elétrico foi instalada pela CEMIG, em 1994, no
município de Gouveia, no Alto Jequitinhonha: a
Usina Eólico-Elétrica Experimental Morro do Camelinho. Contudo, as oportunidades da exploração
da energia eólica são controversas. Por um lado,
a CEMIG (2010) mostrou que a região apresenta
altas velocidades de vento a 50m, 75m e, principalmente, a 100m de altura, comparativamente ao
restante do estado, como mostra a figura 6.1.
Ainda, o Atlas Eólico da CEMIG, ao eleger as
quatro áreas mais promissoras para empreendimentos eolioelétricos de Minas Gerais,
indicou a região que vai de Curvelo a Sete
Lagoas, passando por Diamantina, como uma
dessas áreas.
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Figura 6.1: Potencial eólico anual a 100m de altura – Minas Gerais – 2010

Fonte: Atlas Eólico de Minas Gerais (p. 51), CEMIG, 2010.

Por outro lado, um estudo do INDI22, de 2016
afirma que, além de problemas sociais para a
implantação, a região abrangida pelos territó22 Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, Diretoria de
Desenvolvimento Regional: “Vale do Jequitinhonha: Questões para o
debate sobre oportunidades para atração de investimentos”. 2016

rios em estudo não apresenta potencial eólico
ou solar para instalação de parques dessa natureza. Para tal diagnóstico, foram utilizados dados
e mapas gerados pelo Laboratório Nacional de
Energia Renovável (National Renewable Energy
Laboratory, NREL, dos Estados Unidos).
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O mesmo estudo do INDI indica a produção de
biocombustíveis como uma oportunidade para
os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha investirem na energia renovável e limpa.
A energia produzida a partir da biomassa é
renovável e, apesar de liberar gás carbônico
(CO2) durante a combustão das massas, se bem
controlada, é uma fonte que não polui o meio
ambiente. Uma de suas maiores vantagens é
seu baixo custo de implementação e de operação. A vantagem dos dois territórios estudados é que seus municípios podem produzir
ou já produzem boa parte da matéria-prima das
biomassas: mamona, palma, girassol, macaúba,
babaçu e outras oleaginosas.
As demandas da população se aderem ao que é
apresentado neste diagnóstico. Conforme apresentado anteriormente (quadro 6.1), nos Fóruns
Regionais de 2015 foi solicitado aumentar e
incentivar a produção de energia renovável –
sobretudo para famílias da agricultura familiar
e para as famílias de baixa renda – por meio de
subsídios à compra de placas solares. Também foi
sugerida a construção de pequenas usinas experimentais de captação de energia solar e eólica.
Sabe-se, contudo, que o custo de implantação da
energia eólica é maior do que da energia solar.
No caso da energia solar, depoimentos enviados
durante a campanha de mobilização do plano e
mesmo durante as oficinas de campo reforçam a
ideia de se baratear o custo da energia, seja do
morador seja mesmo o do município, por meio
da produção da energia solar. Até mesmo as
escolas foram eleitas para receberem programas
de incentivo e instalação de placas solares. Os
programas são necessários porque a instalação
e os equipamentos para a produção de energia
solar são caros e, na maioria das vezes, inacessíveis pela população e mesmo pelas instituições
e empresas.
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No caso dos municípios, sugeriu-se um programa de eficiência energética que direcionasse
recursos para que os pequenos municípios economizassem até 50% no seu custo com a iluminação pública. Além disso, sugeriu-se construir
microusinas solares nos microterritórios, com o
intuito, inclusive, de viabilizar a venda e a distribuição – pelas linhas já existentes – da energia
solar produzida.

6.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, apesar dos avanços em relação ao acesso
à energia nos últimos 15 anos, ainda enfrentam
desafios quanto à qualidade da energia em
algumas localidades, ao custo da energia e
mesmo ao acesso por algumas comunidades
rurais. Programas como o do Governo Federal Luz
para Todos, em curso desde o final de 200323, e
o do Governo Estadual Eletrificação Rural, desde
2016, contribuíram fortemente para universalizar o acesso à energia e alcançar, sobretudo, as
zonas rurais. Contudo, há relatos recorrentes de
problemas com a qualidade da energia fornecida,
o que ocasiona um fornecimento muitas vezes
intermitente. A potência da energia em alguns
municípios também não é suficiente para suprir
as máquinas intensivas em energia, que algumas
indústrias demandam.
23 Estabelecido pelo Decreto nº 8.387, de 30 de dezembro de 2014, esse
programa já havia atendido 3,2 milhões de famílias até 2016 e é considerado, por alguns, um dos programas de políticas públicas mais
bem-sucedidos do Governo Federal desde 2003. A meta era alcançar
dois milhões de famílias do meio rural sem energia elétrica, sendo
90% delas abaixo da linha de pobreza, segundo o Censo do IBGE de
2000. O programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia,
tem participação da Eletrobrás e de cooperativas, organizações
sociais, agentes e as próprias comunidades. O atendimento prioritário abrange escolas rurais, áreas de pobreza extrema, quilombos,
comunidades indígenas, assentamentos, populações ribeirinhas,
pequenos agricultores, famílias em áreas próximas de reservas e
aquelas afetadas por empreendimentos do setor elétrico. Disponível
em: <https://www.cartacapital.com.br/especiais/infraestrutura/
entenda-como-funciona-o-luz-para-todos>. Acesso em: 5 ago. 2016.
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O perfil de consumo da região tem a peculiaridade
de ter grande participação do setor rural, entre
outros fatores, pela importância da agricultura
familiar. Ao mesmo tempo, sabe-se que os domicílios que ainda não possuem acesso à energia
estão principalmente na zona rurais. Logo, faz-se
necessária ação direcionada a romper com a dificuldade do fornecimento em baixa escala, para
que a energia chegue a tais lugares. Sugerem-se a
manutenção e a ampliação do programa Eletrificação Rural, de forma a mirar a universalização da
energia por meio do fornecimento às áreas rurais
ainda desprovidas dessa facilidade. Mais do que
isso, a qualidade da energia fornecida e a continuidade no fornecimento devem ser asseguradas.
Finalmente, os níveis elevados de insolação na
região poderiam incentivar a produção própria de
energia, por meio da aquisição de placas solares,
ou mesmo pela construção de microusinas solares.
Também há potencial para a produção de energia
eólica e para a produção de energia de biomassas.
Devido aos altos custos, para qualquer uma dessas
produções acontecer, programas específicos
devem ser pensados e recursos devem ser direcionados. Tais medidas se tornam urgentes inclusive
para baratear o custo da energia na região, seja
para os moradores, as instituições (como escolas),
o comércio, a indústria, seja mesmo para os municípios, na gestão da iluminação pública.

6.5

PROPOSIÇÕES

Com base nos dados apresentados serão feitas
as proposições preliminares que buscam ampliar
as condições de fornecimento de energia elétrica
no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha:
•• Fomentar ações no sentido da ampliação do
acesso à energia elétrica pelos domicílios rurais e pontos urbanos ainda não atendidos,
tais como:

1. Dar continuidade ao Programa Novos Encontros e atingimento de 100% da meta do
Programa de Eletrificação Rural;
2. Revisar e atualizar periodicamente o cadastro das famílias sem energia;
3. Realizar estudos para viabilizar a redução
de tarifas para os domicílios rurais;
•• Fomentar ações no sentido da melhoria da
qualidade da energia e combate a oscilações
e quedas – incluindo garantir a “dupla alimentação” em todo o território, da melhoria
da potência da energia no fornecimento de
modo geral e para a expansão e instalação de
indústrias, nos locais em que essa energia é
demandada;
•• Desenvolver estudos e programas visando
à implantação de energias alternativas nos
municípios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, principalmente no que se refere aos
biocombustíveis/produção de biomassa e à
energia solar, com ações como:
1. Conceder incentivos tributários e fiscais
aos consumidores de energias alternativas;
2. Conceder financiamentos subsidiários a
órgãos públicos, consumidores e concessionárias para produção e uso de energias
alternativas, bem como para a aquisição
dos equipamentos utilizados;
3. Realizar estudos referentes à instalação de
usinas solares, microusinas solares e de fornecimento de placas solares para agricultores, nos territórios estudados;
•• Desenvolver estudos referentes à instalação de complexos eólicos, comtemplando
a viabilidade de arrendamento de terra
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dos proprietários rurais, tal como já ocorre
na Bahia24, com os contratos da empresa
do grupo CEMIG, Renova, assim como expandir para os territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha o programa Catavento, que objetiva um conjunto de ações
promovidas pela Renova e que visam ao
desenvolvimento sustentável das regiões
onde estão localizados os parques eólicos.

24 Disponível em: <http://blog.cemig.com.br/2015/12/energia-eolica-promove-desenvolvimento.html>. Acesso em: 1º mar. 2017.
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7
Tecnologias da

informação e comunicação
7.1

7.2

As tecnologias da informação e comunicação
abrangem as formas de transmissão de informações e as tecnologias que norteiam os processos comunicativos. Elas trazem suporte ao
desenvolvimento tanto produtivo quanto social,
ao facilitar o acesso de pessoas e empresas aos
serviços e à compra de produtos e ao permitir
a troca de informações em tempo real e entre
lugares distantes.

Como panorama, dados do SEBRAE de 2013
apontam que os territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha dispõem de uma quantidade menor de equipamentos de telecomunicações (telefone fixo, TV por assinatura e conexões
de internet) do que a média dos municípios de
Minas Gerais, com destaque negativo para o
Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela 7.1).

INTRODUÇÃO

Esse tema torna-se ainda mais essencial se considerarmos o novo paradigma atual da “sociedade
da informação”, na qual a informação pode fluir a
velocidades e quantidades até há pouco tempo
inimagináveis, além de assumir valores sociais e
econômicos centrais.
Nesse sentido e com o foco na sua contribuição
para o desenvolvimento regional, as tecnologias
da informação e da comunicação são analisadas
no contexto dos territórios do Alto Jequitinhonha
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, no que diz respeito a três acessos distintos: 1) à Internet; 2) à
telefonia móvel e à 3) televisão por assinatura.

CARACTERIZAÇÃO GERAL

Tabela 7.1: Principais indicadores de
Infraestrutura de Telecomunicações do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha
(média dos municípios) – 2013
Média dos
municípios

Alto
Jequitinhonha

Médio/Baixo
Jequitinhonha

Telefone fixo/mil
(MG=145)

50

42

Assinantes TV cabo/
mil (MG=72)

12

2

Conexões Internet
fixa/mil (MG=100)

12

2

Fonte: Identidade dos Municípios Mineiros, SEBRAE, 2013.
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Quadro 7.1: Demandas dos Fóruns Regionais relacionadas às tecnologias da informação e
comunicação – Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015
1

Ampliar a cobertura e a força do sinal de telefonia móvel, principalmente das zonas rurais

2

Universalizar o acesso à telefonia celular e internet para a população rural dos territórios
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha

3

Melhorar o sinal da internet e da telefonia, ampliando os sinais existentes para as comunidades vizinhas

4

Subsidiar a aquisição de terrenos para implantação de telefonia móvel nos pequenos municípios

5

Realizar a inclusão digital no município (demanda de morador de Capelinha)

6

Implantar telefonia celular no povoado de Cristianópolis e no distrito de Catajás

7

Instalar sinal de telefone rural e centros de aprendizado de informática
para a população em diversas comunidades rurais

8

Disponibilizar e facilitar a aquisição de computadores de qualidade e em quantidade suficiente
para beneficiar as comunidades, melhorando o desempenho dos alunos e profissionais

9

Proporcionar a construção de uma sala de mídia nas comunidades para melhoria da aprendizagem e conhecimentos

10

Incentivar a criação e a manutenção de sala de informática, sala de professor, biblioteca e laboratório nas escolas

11

Oferecer suporte, com equipe de manutenção e apoio, para os computadores e recursos tecnológicos disponíveis

12

Incentivar a criação e a manutenção de telecentros nas comunidades rurais do município,
com a contratação de profissional para o atendimento

13

Proporcionar e viabilizar a educação a distância (EaD), que hoje atinge poucos habitantes do Alto Jequitinhonha

14

Efetuar e facilitar a aquisição e a manutenção dos equipamentos multimídia em algumas comunidades

15

Investir na juventude rural oferecendo melhores condições de acesso a programas de inclusão digital que funcionem

16

Fortalecer a cultura popular com a criação do Programa de Fortalecimento da Cultura Popular e Saberes Tradicionais
do Vale do Jequitinhonha, que contemple investimentos na ampliação da comunicação popular e democratização
das mídias livres e comunitárias (rádio, TV, telefonia móvel e internet)

17

Implantar rádio comunitária na sede do município

18

Resolver o problema da comunicação deficiente com a sede do município - Implantar e melhorar os meios de
comunicação institucionais

Fonte: Fóruns Regionais, SEPLAG, 2015 (Elaboração própria).

Nos Fóruns Regionais de 2015, várias demandas
foram relacionadas à internet e à telefonia móvel,
conforme pode ser visto na síntese25 elaborada
no quadro 7.1.
Das 1.653 sugestões colhidas nos dois territórios,
36 (2,2%) foram relacionadas às tecnologias da
informação e da comunicação. Apenas quatro
delas (11,1%) saíram do Alto Jequitinhonha.
25 As demandas similares foram agrupadas e o universo não representa o total das demandas recolhidas (36).

Cerca de 33% do total das demandas do tema
foram relacionadas à internet, como pedidos
de “aquisição de sinal de internet”, “melhoria da
qualidade da internet” e “extensão do sinal para
comunidades vizinhas” (Padre Paraíso e Ponto
dos Volantes). De todas as demandas relacionadas à internet, mais de 30% diziam respeito à
ampliação do acesso nas zonas rurais.
Já as demandas relacionadas à telefonia, principalmente a móvel, representaram 44,4% das
demandas de telecomunicações. Os pedidos se
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referiram à “implantação/universalização do sinal
da telefonia móvel e fixa” – quase na sua totalidade, nas comunidades rurais –; à “melhoria do
sinal em algumas localidades”; e à “extensão do
sinal existente para comunidades vizinhas”, com a
citação de alguns povoados e distritos como o de
Cristianópolis e o distrito de Carajás, ainda desprovidos do serviço de telefonia móvel.
Finalmente, 36%26 do total das demandas relacionadas ao tema correspondeu a pedidos de
equipamentos multimídia e de computadores
para os municípios, sendo que houve muitas
sugestões para que as escolas fossem as receptoras desses equipamentos, em uma “sala de
informática”. Três, das 36 demandas se referiam
à “criação e manutenção de telecentros para as
comunidades, sobretudo as rurais, como espaço
de lazer e de pesquisa”. Também foram citadas a
inclusão digital dos municípios e a necessidade
de se ampliar o sinal de internet de forma a viabilizar os cursos a distância (EaD).
No âmbito mais geral das telecomunicações,
incluindo outros canais, houve uma demanda
relacionada à “implantação de rádio comunitária
na sede do município” (Santo Antônio do Jacinto),
uma demanda de “implantação de meios de
comunicação que proporcionasse uma comunicação mais eficiente com a sede do município”
(Novo Cruzeiro) e uma demanda que dispôs
sobre a “ampliação da comunicação popular e a
democratização das mídias livres e comunitárias
– rádio, TV, telefonia móvel e internet” (Araçuaí).
Também nas oficinas realizadas nos microterritórios, no âmbito deste Plano, entre janeiro e fevereiro de 2017, os participantes levantaram principalmente os seguintes desafios:

26 A soma das demandas relacionadas à internet, telefonia e telecentros é maior do que 100% pois em alguns casos uma demanda
contempla mais de um tema.
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•• Vencer o “monopólio” das operadoras que
existe em muitos municípios, aonde outras
prestadoras ainda não chegaram com a oferta de sinal de internet e de telefonia móvel;
•• Qualidade baixa e velocidade inferior àquela inicialmente contratada. De acordo com
os relatos, muitas oportunidades como a
realização e a participação em cursos a distância são inviabilizadas pela baixa velocidade da internet disponível (“banda larga
muito pequena”);
•• Da mesma maneira, solicitou-se oferecer e
disponibilizar espaço nas zonas rurais para
que a população possa realizar cursos a distância. Para tanto, é necessário ofertar internet rural;
•• Há grande potencial de divulgação e de comercialização do artesanato na internet, mas
os comerciantes e produtores necessitam de
curso e recursos para tal;
•• Também o turismo encontra importante canal
de divulgação e de comercialização de pacotes pela internet. Falta capacitação da rede
para que haja a inserção do circuito turístico
na internet a para trabalhar melhor as estratégias para uso de informação na internet.
7.2.1

Inclusão digital

Os dados do SEBRAE apresentados, somados
às demandas colhidas nos Fóruns e às contribuições obtidas nas oficinas participativas
deste Plano, indicam que a população do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha ainda enfrenta
carências quanto ao acesso a algumas tecnologias de informação e de comunicação, o que
caracteriza um entrave importante ao desenvolvimento regional.
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A garantia do acesso à rede de internet pela
população dos municípios, principalmente por
meio da oferta de serviço de banda larga, pode
fortalecer a lógica da inclusão digital nessas
localidades. O conceito de inclusão digital é
objeto de discussão de diversos autores27. De
maneira geral, perpassam por perspectivas que
vão desde aspectos pontuais, como a viabilização de governos digitais, até a percepção da
inserção na sociedade contemporânea em si.
Mesmo assim, cabe ressaltar, como aspecto fundamental, que a inclusão digital lida também
com um ponto de vista ético, o qual considera
que ações nesse sentido promovem a conquista
de uma “cidadania digital”, contribuindo para
uma sociedade igualitária e com a expectativa
de inclusão social (SILVA et al., 2005).
É necessário pontuar que a inclusão digital
enfrenta dois desafios básicos, como caracterizado por Silva et al. (2005). O primeiro deles diz
respeito ao próprio processo de capacitação da
sociedade para a aquisição de habilidades básicas
demandadas para um uso eficiente dos recursos
associados à tecnologia da informação, como os
computadores e a internet. Daí a necessidade
de existir um espaço próprio, como telecentros,
com instrutores/professores capacitados para
orientar os usuários/alunos, tal qual foi sugerido
nos Fóruns Regionais.
O segundo corresponde ainda à necessidade de
ampliação e melhoria da infraestrutura essencial
para a oferta de tais bens e serviços. Demandas
dessa ordem, correspondentes à instalação e
ampliação do sinal de internet e de telefonia,
foram a grande maioria nos Fóruns de 2015.
Somam-se a esse desafio as distorções trazidas
pelo processo de privatização que ocorreu nas

27 Para mais, ver Frade, Gouveia, Dyson apud Ronca e Costa, Silveira,
autores citados por Silva et al. (2005).

últimas décadas, no setor de telecomunicações.
De maneira geral, entende-se tal processo como
a transição de um modelo de oferta de serviços, por parte de um monopólio estatal, para a
oferta via empresas privadas. Apesar de trazer a
modernização da infraestrutura e a ampliação do
acesso da população aos serviços, a privatização
também significou diferentes níveis de difusão
da oferta, havendo uma alta concentração do
mercado em determinados grupos econômicos
e a manutenção de disparidades entre classes
sociais e regiões do país (IPEA, 2010). A partir de
então, a atuação do Estado se dá sob a perspectiva de mitigar tal situação, percebida como uma
falha de mercado.
Precisa-se, portanto, diagnosticar a situação do
acesso a esses serviços pela população dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.

7.3

ACESSO À INTERNET

O acesso à internet está longe de ser universal no
estado: o PMDI 2016-2027 (com dados do Censo
de 2010) aponta que apenas 29,47% dos domicílios mineiros possuíam acesso à internet em 2010.
Nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, o acesso à internet é ainda menor. No
Alto Jequitinhonha, ele equivalia, em 2010, a
quase metade da média estadual: somente 14,2%
dos domicílios possuíam acesso à internet. Para o
Médio/Baixo Jequitinhonha, esse valor era ainda
menor: 10% dos domicílios, apenas, possuíam
acesso à internet.
Dados de 2013 da pesquisa “Identidade dos
Municípios Mineiros”, do SEBRAE, mostram um
cenário muito parecido: enquanto para cada
1.000 habitantes há 100 com conexões a internet
em Minas Gerais, esse número cai para 12 cone-
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xões a cada 1.000 habitantes para o Alto Jequitinhonha e para apenas 2 conexões por 1.000 habitante, no Médio/Baixo Jequitinhonha. No Alto
Jequitinhonha os municípios com maior número
de conexões são Itamarandiba (107), Diamantina
(62) e Serro (33) e, no Médio/Baixo, destacam-se
Almenara (10) e Araçuaí (8).
a. Número de acessos – Dados da Anatel
A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
disponibiliza o número de acessos ao Serviço

de Comunicação Multimídia (SCM) – acesso
à internet – de cada município. A média de
acessos por 1.000 habitantes em janeiro de
2017 foi de 35 no Alto Jequitinhonha e de 18
no Médio/Baixo Jequitinhonha.
Em relação à variação do número de acessos entre
janeiro de 2015 e janeiro de 2017, alguns resultados carecem de investigação, tais como a forte
queda de acessos em Chapada do Norte (-66%)
e em Leme do Prado (-59%) e a queda no principal polo da região, Diamantina (-9%). Por outro

Tabela 7.2: Número de acessos à internet, por município – Alto Jequitinhonha – janeiro/2015 e
janeiro/2017
Município

Janeiro 2015

Janeiro 2017

Variação

Por 1.000 hab.

Alvorada de Minas

65

52

-0,20

14,7

Aricanduva

94

75

-0,20

14,5

Capelinha

1540

1778

0,15

47,3

Carbonita

483

1150

1,38

120,7

Chapada do Norte

203

69

-0,66

4,4

Coluna

316

791

1,50

86,3

Couto de Magalhães de Minas

212

138

-0,35

31,2

Datas

150

92

-0,39

16,9

Diamantina

3932

3578

-0,09

74,4

Felício dos Santos

149

120

-0,19

23,8

Gouveia

427

401

-0,06

33,3

Itamarandiba

1466

2403

0,64

69,7

Leme do Prado

143

58

-0,59

11,6

Materlândia

69

93

0,35

20,1

Minas Novas

147

277

0,88

9,0

Presidente Kubitschek

60

46

-0,23

15,0

Rio Vermelho

242

253

0,05

18,7

Santo Antônio do Itambé

79

68

-0,14

15,6

São Gonçalo do Rio Preto

107

110

0,03

27,1

Senador Modestino Gonçalves

111

90

-0,19

28,2

Serra Azul de Minas

77

78

0,01

17,5

Serro

667

1261

0,89

58,8

Turmalina

707

829

0,17

42,3

Veredinha

91

295

2,24

51,0

Média

480,71

587,71

0,21

35,50

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anatel, 2017.
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lado, houve expansão significativa no acesso
em Veredinha (+324%), Coluna e Carbonita,
onde os acessos mais do que dobraram. Sabese, por exemplo, que em 2015 houve expansão
do cabeamento de fibra ótica em cidades como
Capelinha, Carbonita e Itamarandiba.
No Alto Jequitinhonha (tabela 7.2) houve
aumento, na média, do número de acessos
por município, em janeiro de 2017, comparativamente ao mesmo mês de 2015. Houve
aumentos significativos de acessos em Veredinha, Coluna e Carbonita. Os municípios com
maiores acessos continuam sendo Diamantina,
Itamarandiba (que ultrapassou Capelinha em
2017) e Capelinha.
No território do Médio/Baixo Jequitinhonha
(tabela 7.3) ocorreu intensa queda de acesso à
internet – média de 21% − entre janeiro de 2015
e o início deste ano (2017). Se em janeiro de 2015
a média era de 756 acessos para os municípios
desse território, esse número reduziu, em janeiro
de 2017, para uma média de 323 acessos por
município. Houve quedas de mais de 60% em oito
municípios (23% do total), incluindo polos como
Almenara (-75%) e Pedra Azul (-80%). A expansão
ocorreu em apenas 14 cidades (40% do total) e de
amplitude bem menor, na ordem de 15%.
Interessante notar que Almenara – polo
regional – contava, em 2015, com 7.071 acessos
à internet. Por algum motivo, em janeiro de
2017, os acessos caíram para 1.796.
b. Dados municipais – IBGE (Munic 2014)
Os dados obtidos até aqui são complementados
com aqueles disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic)
de 2014. Nela, os municípios responderam sobre
a “Existência de computadores com acesso à

internet”, “Existência de desenvolvimento de
política, plano ou programa de inclusão digital
(em parceria com o governo do estado)”, “Disponibilização de acesso público gratuito à internet
através de centros de acesso” e “Garantia do
governo municipal de acesso através da conexão
via wi-fi”. Com essas informações é possível
investigar melhor a situação dos municípios e
caracterizar seu histórico de priorização ou não
de políticas de inclusão digital, especialmente
em relação àqueles que atualmente não estão
conectados por meio da Rede Governo.
Destaca-se que os dados da Munic foram inseridos não para estabelecer uma correlação com
a Rede Governo, dado que aquela é uma autodeclaração dos municípios, ao passo que essa
trata dos avanços na infraestrutura de rede para
os órgãos do governo mineiro. Ainda assim,
funcionam como uma visão complementar da
inserção dos municípios no cenário digital e são
um proxy da estrutura de telecomunicações e
informática disponível nos municípios, ao menos
no poder público.
Alto Jequitinhonha
No tocante às ações que estão sendo desenvolvidas pelos próprios municípios, dados da Munic
(2014) para o Alto Jequitinhonha (tabela 7.4) indicam
que todas as cidades que possuem apenas parte
dos computadores dos governos municipais com
acesso à internet se localizam no microterritório
de Capelinha. Os demais municípios declararam
que todos os seus computadores possuem
acesso à internet.
Em relação ao desenvolvimento de política,
plano ou programa de inclusão digital, apenas o
governo municipal de Minas Novas apresentou
uma resposta negativa. Se, por um lado, as prefeituras declararam ter algum investimento para
promover a inclusão digital da sua população,
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Tabela 7.3: Número de acessos à internet, por município – Médio/Baixo Jequitinhonha – janeiro/2015 e
janeiro/2017
Município

Janeiro 2015

Janeiro 2017

Variação

Por 1.000 hab.

Águas Vermelhas

131

129

-0,02

10,14

Almenara

7071

1796

-0,75

43,22

Araçuaí

4279

2245

-0,48

60,16

Bandeira

32

40

0,25

8,00

Berilo

378

51

-0,87

4,11

Cachoeira de Pajeú

115

135

0,17

14,29

Caraí

229

206

-0,1

8,70

Comercinho

112

121

0,08

15,69

Coronel Murta

272

208

-0,24

22,12

Divisa Alegre

1044

144

-0,86

21,97

Divisópolis

152

169

0,11

16,28

Felisburgo

173

189

0,09

25,59

Francisco Badaró

218

76

-0,65

7,20

Itaobim

1574

789

-0,5

36,59

Itinga

263

244

-0,07

16,15

Jacinto

280

181

-0,35

14,42

Jenipapo de Minas

206

82

-0,6

10,75

Jequitinhonha

2398

500

-0,79

19,63

Joaíma

332

349

0,05

22,37

Jordânia

142

162

0,14

14,91

José Gonçalves de Minas

122

27

-0,78

5,82

Mata Verde

1208

90

-0,93

10,61

Medina

416

405

-0,03

18,90

Monte Formoso

83

68

-0,18

13,83

Novo Cruzeiro

504

597

0,18

18,75

Padre Paraíso

479

694

0,45

34,57

Palmópolis

110

120

0,09

19,11

Pedra Azul

3299

650

-0,8

26,30

Ponto dos Volantes

112

84

-0,25

6,95

Rio do Prado

77

93

0,21

17,52

Rubim

204

211

0,03

20,38

Salto da Divisa

162

147

-0,09

20,65

Santa Maria do Salto

49

52

0,06

9,65

Santo Antônio do Jacinto

130

137

0,05

11,42

Virgem da Lapa

113

103

-0,09

7,34

Média

756,26

322,69

-0,21

1812%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anatel, 2017.
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por outro, são poucas as que declararam disponibilizar o acesso público e gratuito à internet
mediante centros de acesso: apenas Chapada
do Norte, Leme do Prado e Turmalina apresentaram respostas positivas para esse item. Finalmente, a garantia de acesso via conexão wi-fi
por parte da prefeitura é um serviço ausente em
todos os municípios.

No microterritório de Diamantina, foi informado
que todos os computadores dos governos
municipais de todos os municípios possuem
conexão à internet. A maioria também desenvolve políticas, plano ou programa de inclusão
digital. Entre aqueles que apresentaram respostas negativas, apenas dois (Santo Antônio do
Itambé e Serra Azul de Minas) coincidem com

Tabela 7.4: Comunicação e informática nos microterritórios do Alto Jequitinhonha – 2014

Microterritório

Capelinha

Diamantina

Municípios

Computadores dos
governos municipais
com acesso à internet

Desenvolvimento
de política, plano
ou programa de
inclusão digital
pelo governo
municipal

Disponibilização
de acesso público
e gratuito à
internet através
de centros de
acesso

Garantia
do governo
municipal de
acesso através da
conexão via Wi-fi

Aricanduva

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Capelinha

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Chapada do Norte

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Leme do Prado

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Minas Novas

Parte dos computadores

Não

Não informado

Não

Turmalina

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Veredinha

Parte dos computadores

Sim

Não

Não

Alvorada de Minas

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Carbonita

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Coluna

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Couto de
Magalhães de
Minas

Todos os computadores

Não

Não informado

Sim

Datas

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Diamantina

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Felício dos Santos

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Gouveia

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Itamarandiba

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Materlândia

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Presidente
Kubitschek

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Rio Vermelho

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Santo Antônio do
Itambé

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

São Gonçalo do
Rio Preto

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Senador Modestino Gonçalves

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Serra Azul de
Minas

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Serro

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Fonte: Fonte: IBGE, Munic – 2014
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municípios desconectados da Rede Governo.
Fato curioso é o não desenvolvimento de tais
políticas por parte de Diamantina, o maior
município do microterritório homônimo. A disponibilização de acesso público e gratuito à
internet foi uma variável prejudicada a partir
do momento em que seis municípios não disponibilizaram respostas. Mesmo assim, repete-se a coincidência de dois municípios desconectados da Rede Governo e também ausentes
no desenvolvimento de tais políticas. São eles:
Carbonita e Felício dos Santos. Já em relação à
disponibilização de wi-fi, apenas quatro municípios apresentaram respostas positivas (Alvorada de Minas, Coluna, Couto de Magalhães de
Minas e Gouveia), sendo que Alvorada de Minas
e Coluna demandaram também links no Programa Rede Governo.

negativamente, sendo em sua maioria municípios dos microterritórios de Jacinto e Araçuaí.

Médio/Baixo Jequitinhonha

Lançado em 2012 e incluído no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) em 2013, o
programa Cidades Digitais, do Governo Federal,
visa promover a inclusão digital nos municípios
por meio da instalação de redes de fibra óptica,
pontos públicos de acesso à internet, sistemas de
gestão na área pública e capacitação.

Os dados do IBGE (Pesquisa Munic de 2014)
para o Médio/Baixo Jequitinhonha são mais
otimistas em relação ao acesso à internet pelos
municípios: apenas dois (Araçuaí e Comercinho) dos 35 municípios do território não apresentam todos os computadores dos governos
municipais com acesso à internet (tabela 7.5).
Necessário lembrar que se trata de pesquisa
autodeclarativa, preenchida pelos gestores
municipais. Também a resposta para a existência e o desenvolvimento de política, plano
ou programa de inclusão digital pelo governo
municipal foi positiva para a grande maioria dos
municípios. A exceção é no microterritório de
Almenara, onde somente o município de Bandeira declarou desenvolver esse tipo de política
ou programa.
Nove municípios (26%) não responderam sobre
a disponibilização, pela prefeitura, de acesso
público e gratuito de internet por meio de centros de acesso e sete deles (20%) responderam

Se a disponibilização de acesso público e gratuito
à internet, pelos municípios, já mostrou uma
piora em relação ao número de computadores
do Governo Municipal com acesso à internet, a
garantia de acesso à internet via wi-fi por parte
do governo municipal esboçou um cenário ainda
mais desfavorável para os territórios estudados.
Apenas oito municípios (23% do total) declararam garantir conexões wi-fi, sendo a maioria
localizados nos microterritórios de Felisburgo e
de Pedra Azul. Sedes importantes como Almenara, Araçuaí, Itaobim e Jacinto declararam não
oferecer esse serviço.
c. Cidades Digitais

No âmbito estadual, o programa foi associado
ao programa estadual Minas Digital, por meio do
qual a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) promove ações governamentais de incentivo e apoio à Ciência, Tecnologia e
Inovação (C,T&I), o que inclui a modernização de
telecentros do Estado e sua transformação em
E-Lab Minas Digital (Laboratório de Ensino do
Minas Digital).
Das 25 cidades mineiras contempladas com o
programa “Cidades Digitais”, quatro estão nos
territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha: Araçuaí, Francisco Badaró, Itamarandiba e Itinga.
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Tabela 7.5: Comunicação e informática nos microterritórios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014

Microterritório

Almenara

Araçuaí

Felisburgo

Itaobim

Jacinto

Pedra Azul

Disponibilização
de acesso público
e gratuito à
internet através
de centros de
acesso

Garantia
do governo
municipal de
acesso através
da conexão via
Wi-fi

Município

Computadores dos
governos municipais
com acesso à internet

Desenvolvimento
de política, plano
ou programa de
inclusão digital pelo
governo municipal

Almenara

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Bandeira

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Jordânia

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Mata Verde

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Rubim

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Araçuaí

Parte dos computadores

Sim

Sim

Não

Berilo

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Coronel Murta

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Francisco Badaró

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Itinga

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Jenipapo de Minas

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

José Gonçalves de
Minas

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Virgem da Lapa

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Felizburgo

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Jequitinhonha

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Joaíma

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Palmópolis

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Rio do Prado

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Caraí

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Itaobim

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Monte Formoso

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Novo Cruzeiro

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Padre Paraíso

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Ponto dos Volantes

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Jacinto

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Salto da Divisa

Todos os computadores

Sim

Não

Sim

Santa Maria do
Salto

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Santo Antônio do
Jacinto

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Águas Vermelhas

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Cachoeira de
Pajeú

Todos os computadores

Não

Não informado

Não

Comercinho

Parte dos computadores

Sim

Sim

Não

Divisa Alegre

Todos os computadores

Sim

Não

Não

Divisópolis

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Medina

Todos os computadores

Sim

Sim

Não

Pedra Azul

Todos os computadores

Sim

Sim

Sim

Fonte: Elaboração própria, com base em dados di IBGE, Munic – 2014
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7.4

TELEFONIA MÓVEL

A inserção de telefonia móvel nos dois territórios do Jequitinhonha ocorrida nos últimos
anos é uma ótima notícia. A possiblidade de
conexão via celular representa uma grande
oportunidade de acesso à comunicação de voz
e de dados nos municípios do Alto e o Médio/
Baixo Jequitinhonha.
Sabe-se, por exemplo, que os smartphones
representam mais do que simplesmente telefones. Eles oferecem a capacidade de acesso
à internet e, consequentemente, de acesso
a um vasto conjunto de conteúdos digitais e
até mesmo de redes de relacionamento. Isso
representa, do lado produtivo, possibilidades
de ampliação das transações comerciais com
o consequente aumento da produção. Do lado
sociocultural, abre possibilidades de ampliação
do acesso a serviços básicos e do acesso à informação, à educação e à cultura.
Em que pese a ampliação do serviço de telefonia nos dois territórios estudados, nos últimos
anos, eles permanecem em desvantagem frente
à média dos municípios mineiros em relação à
quantidade de operadoras presentes em cada
cidade e à qualidade do serviço prestado, conforme será visto a seguir.
7.4.1 Caracterização nos territórios
estudados
Dados da ANATEL de novembro de 2014 sobre a
cobertura do serviço de telefonia móvel mostram
que todos os municípios dos territórios do Alto
e do Médio/Baixo Jequitinhonha contavam com
pelo menos uma operadora de telefonia móvel,
mas a maioria deles dispunha de apenas uma
opção de prestadora.

No Alto Jequitinhonha, apenas 29% dos municípios possuía cobertura de duas ou mais
operadoras, sendo essa porcentagem de 31%
no Médio/Baixo Jequitinhonha. Para Minas
Gerais, em 2013, 59% dos municípios dispunham de duas ou mais operadoras de telefonia móvel, o que evidencia a oportunidade
de ampliação da oferta desse serviço nos territórios estudados.
Trata-se de cinco operadoras para telefonia
móvel, presentes no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, em 2014 (tabela 7.6). No primeiro território elas se encontravam bem distribuídas, com
presença/cobertura, por operadora, em cinco
a nove municípios, com exceção da Nextel, que
estava presente somente na cidade de Coluna. A
Telefônica Brasil (Vivo) era a líder de cobertura e
estava presente em 9 municípios, seguida pela OI
Móvel, presente em oito municípios.
O desequilíbrio de cobertura entre as prestadoras é maior para o território do Médio/
Baixo Jequitinhonha, no qual a operadora OI
Móvel esteve presente, em 2014, em 32 dos
Tabela 7.6: Cobertura de serviços de telefonia
móvel, por operadora/prestadora de serviços –
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2014
Alto Jequitinhonha
Quantidade de Operadoras
Presentes no Município

Número de
Municípios

Porcentagem

1

17

71%

2

2

8%

3

2

8%

4

3

13%

Médio/Baixo Jequitinhonha
Quantidade de Operadoras
Presentes no Município

Número de
Municípios

Porcentagem

1

24

69%

2

4

11%

3

3

9%

4

4

11%

Fonte: ANATEL, 2014.
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35 municípios. Mais uma vez a Nextel possuía
cobertura apenas em Caraí, e as demais operadoras aparecem em sete a nove municípios,
cada uma.

Gráfico 7.1: Status do Programa Minas Comunica
II – Alto Jequitinhonha – 2016
7%

3%

3%

Apesar da cobertura “universal” de telefonia
móvel nos territórios estudados, percebe-se que
falta, ainda, a presença de mais prestadoras nos
municípios, a fim de melhorar o preço e a qualidade do serviço prestado.
Também dentro de cada município, nem todos
os distritos possuem acesso à telefonia, principalmente os rurais. Nesse sentido e com o intuito
de promover o atendimento de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) aos distritos e às cidades mineiras
ainda desprovidas de telefonia móvel, o Governo
de Minas lançou o programa Minas Comunica
II, em 201428. Até 2018, esse programa pretende
atender 688 distritos mineiros, onde deverão ser
instaladas antenas de transmissão 3G.
Com base em dados extraídos do site do Governo
de Minas Gerais (SEPLAG, 2016), é possível perceber que, na região do Vale do Jequitinhonha
(Alto, Médio/Baixo Jequitinhonha), 31 municípios são atendidos pelo programa. Em ambas as
regiões (gráficos 7.1 e 7.2), a maior porcentagem
relacionada aos programas está em fase final – de
ativo e certificado29.
É possível perceber, no gráfico 7.3, que a grande
maioria das ações do Minas Comunica II, que
estavam em fase final em 2016, está concentrada
na cidade de Diamantina.

87%

01 - Ativo e Certi cado
02 - Ativo e Ainda Não Certi cado
06 - Energia
08 - Licenciamento
Fonte: Elaboração própria, com base em dados da SEPLAG − 2016.

Gráfico 7.2: Status do Programa Minas
Comunica II – Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016
3%

35%

59%

3%

28 O Minas Comunica II é um programa complementar a uma ação
do governo federal que visa implantar o sistema de telefonia
celular nos municípios, como foco no nível distrital.
29 Ao todo são 10 fases, na ordem inversa de ocorrência (do final
para o início): 1) Ativo e certificado; 2) Ativo e ainda não certificado; 3) Teste de Performance; 4) RFI (Ready for Instalattion); 5)
Construção; 6) Energia; 7) Embargado; 8) Licenciamento; 9) Projeto; 10) Aquisição.

01 - Ativo e Certi cado
02 - Ativo e Ainda Não Certi cado
08 - Licenciamento
06 - Energia
Fonte: Elaboração própria, com base em dados da SEPLAG − 2016.
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Gráfico 7.3: Municípios atendidos pelo Minas Comunica II – Vale do Jequitinhonha – 2016
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2

3

Coronel Murta

3
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01 - Ativo e Certi cado

02 - Ativo e Ainda Não Certi cado

06 - Energia

Virgem da Lapa

Turmalina

Veredinha

Serro

Rubim

Santo Antônio do Jacinto

Pedra Azul

Ponto dos Volantes

Palmópolis

Novo Cruzeiro

Medina

Minas Novas

Leme do Prado

Joaíma

Jordânia

Jequitinhonha

Itamarandiba

Diamantina
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Caraí

Chapada do Norte

Araçuaí

0

Amparo da Serra

1

08 - Licenciamento

Fonte:Elaboração própria, com base em dados da SEPLAG − 2016.

É necessário dispor de dados atuais para verificar
qual a porcentagem de distritos que ainda não
dispõem de serviço de telefonia móvel e, desse
modo, atestar a verdadeira universalização do
acesso a esse serviço.

7.5

TELEVISÃO POR ASSINATURA

A televisão “paga”, ou a cabo, disponibiliza uma
variedade de conteúdos ao assinante e, dessa
maneira, pode ser encarada como um instrumento de inclusão social e de difusão de conhecimentos. Por outro lado, pode também ser um
instrumento de desigualdade de acesso à informação, na medida em que a maioria da população ainda não tem acesso a ela, como ocorre
nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha (tabelas 7.7 e 7.8).

A maioria dos municípios do território do Alto
Jequitinhonha conta com menos de 5% dos seus
domicílios providos com os serviços dos “canais
abertos”; uma realidade bem diferente da capital
mineira (67%). Carbonita possui mais domicílios
com TV por assinatura do que Capelinha, que é
sede de um dos microterritórios e possui apenas
5,3% dos seus domicílios adquirentes desse serviço. Nota-se também a grande discrepância de
acessos nos polos de Diamantina e Serro (acima
de 40%), em relação aos demais municípios.
Definitivamente, o acesso à TV por assinatura não
é uma realidade no Médio/Baixo Jequitinhonha,
pois menos de 3% dos domicílios desse território
contam com esse serviço, na média. Mesmo os
polos Araçuaí e Almenara, que, juntamente com
a cidade de Palmópolis, encabeçam a lista, possuem pouco mais de 5% dos seus domicílios com
“TV a cabo”.
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Tabela 7.7: Número de pontos de televisão “por assinatura” – Alto Jequitinhonha – janeiro/2015 e
janeiro/2017

Municípios

Número de
domicílios

2015

2017

Variação

Acesso por
domicílio (2017)

Diamantina

12.831

4.397

5.715

0,30

44,5%

Serro

5.622

1.207

2.271

0,88

40,4%

Carbonita

2.984

362

462

0,28

15,5%

Presidente Kubitschek

760

80

92

0,15

12,1%

Capelinha

9.846

571

519

-0,09

5,3%

São Gonçalo do Rio Preto

864

27

44

0,63

5,1%

Felício dos Santos

1.486

33

75

1,27

5,0%

Alvorada de Minas

966

42

41

-0,02

4,2%

Datas

1.408

38

55

0,45

3,9%

Itamarandiba

8.995

305

322

0,06

3,6%

Couto de Magalhães de Minas

1.219

39

42

0,08

3,4%

Gouveia

3.363

99

108

0,09

3,2%

Leme do Prado

1.330

32

38

0,19

2,9%

Coluna

2.496

35

70

1,00

2,8%

Turmalina

5.302

118

142

0,20

2,7%

Senador Modestino Gonçalves

1.321

24

32

0,33

2,4%

Rio Vermelho

3.776

64

78

0,22

2,1%

Veredinha

1.640

25

32

0,28

2,0%

Aricanduva

1.302

15

25

0,67

1,9%

Minas Novas

7.486

190

141

-0,26

1,9%

Santo Antônio do Itambé

1.075

32

19

-0,41

1,8%

Chapada do Norte

3.705

26

63

1,42

1,7%

Serra Azul de Minas

1.118

6

15

1,50

1,3%

Materlândia

1.286

28

14

-0,50

1,1%

Belo Horizonte

762.924

543.216

524.340

-0,03

68,7%

0,36

7,1%

Média
Fonte: Elaboração própria, com base em dados da ANATEL − 2017.

Porém, nota-se o expressivo aumento desse
acesso entre os anos de 2015 e 2017: no Alto
Jequitinhonha, o número de domicílios com “TV
paga” aumentou em 36%, em média, ao passo
que no Médio/Baixo Jequitinhonha o crescimento chegou a 74%, em apenas dois anos.

Possivelmente, a expansão do sinal digital da
televisão, junto a outros fatores, pode explicar
esse impulso. Com a oferta de tal tipo de infraestrutura, é possível que mais esse serviço – importante para diminuir a desigualdade ao acesso à
informação de qualidade e de conteúdo diferen-
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Tabela 7.8: Número de pontos de televisão “por assinatura” – Médio/Baixo Jequitinhonha –
janeiro/2015 e janeiro/2017

Municípios

Número de
domicílios

2015/1

2017/1

variação

Acesso por
domicílio (2017)

Palmópolis

2.071

49

129

1,63

6,2%

Araçuaí

9.962

436

562

0,29

5,6%

Almenara

11.571

506

646

0,28

5,6%

Pedra Azul

6.553

295

361

0,22

5,5%

Coronel Murta

2.536

69

139

1,01

5,5%

Rio do Prado

1.553

30

74

1,47

4,8%

Salto da Divisa

1.979

64

76

0,19

3,8%

Itaobim

6.154

227

230

0,01

3,7%

Joaíma

4.150

84

155

0,85

3,7%

Virgem da Lapa

3.953

75

144

0,92

3,6%

Cachoeira de Pajeú

2.559

48

89

0,85

3,5%

Jequitinhonha

7.127

199

244

0,23

3,4%

Divisa Alegre

1.647

30

56

0,87

3,4%

Padre Paraíso

4.990

103

160

0,55

3,2%

Novo Cruzeiro

7.946

145

242

0,67

3,0%

Felisburgo

2.042

23

60

1,61

2,9%

Medina

6.116

129

150

0,16

2,5%

Mata Verde

2.227

49

53

0,08

2,4%

Rubim

3.072

41

72

0,76

2,3%

Comercinho

2.399

32

52

0,63

2,2%

Jordânia

3.028

30

63

1,10

2,1%

Ponto dos Volantes

3.067

64

63

-0,02

2,1%

Jacinto

3.758

54

77

0,43

2,0%

José Gonçalves de Minas

1.147

24

23

-0,04

2,0%

Águas Vermelhas

3.474

37

66

0,78

1,9%

Caraí

5.871

63

107

0,70

1,8%

Santo Antônio do Jacinto

3.590

18

65

2,61

1,8%

Francisco Badaró

2.817

26

51

0,96

1,8%

Berilo

3.305

29

52

0,79

1,6%

Jenipapo de Minas

1.755

17

26

0,53

1,5%

Monte Formoso

1.229

7

18

1,57

1,5%

Itinga

3.790

46

53

0,15

1,4%

Divisópolis

2.423

14

26

0,86

1,1%

Santa Maria do Salto

1.602

8

17

1,13

1,1%

Bandeira

1.520

3

6

1,00

0,4%

BELO HORIZONTE

762.924

543.216

524.340

-0,03

68,7%

0,74

2,9%

Média
Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Anatel - 2017.
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ciado e especializado – seja difundido para uma
parcela maior da população nos próximos anos.

7.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que da infraestrutura, no que tange
às tecnologias de informação e comunicação,
enfrenta desafios nos territórios do Alto e do
Médio/Baixo Jequitinhonha, ao mesmo tempo
que apresenta possibilidades de expansão.
O acesso à internet e à telefonia móvel da população dessas localidades é menor do que a média
do estado.
Entretanto, programas como a Rede de Governo e
o Minas Comunica II, se alcançarem seus objetivos
e se forem expandidos para os vários municípios
do território, em muito têm a contribuir com o
aumento da “conexão” dos municípios, beneficiando assim vários serviços de cunho social, bem
como expandindo as possibilidades de produção.
Contudo, para além da universalização do serviço,
é necessário garantir que a oferta seja ampla – de
mais de uma operadora – e de qualidade.
A oferta dos serviços de telecomunicação é semelhante à do serviço de energia e muitas vezes
depende de incentivos para ocorrer em locais onde
a escala da demanda não é atrativa para cobrir os
custos da implementação da rede de oferta.
As ações no eixo da tecnologia da informação
e da comunicação devem estar sustentadas,
sobretudo, na ampliação da rede de serviços de
telefonia (fixa, mas principalmente móvel) e de
internet. Deve incluir também a devida capacitação da população para o manejo dessas tecnologias, sobretudo no que diz respeito à comercialização e divulgação de produtos. Nesse sentido,
as principais propostas são as que seguem.

7.7

PROPOSIÇÕES

Com base nos dados apresentados, serão feitas
as proposições preliminares que buscam ampliar
as condições de transmissão de informações e
provimento das tecnologias que norteiam os
processos comunicativos e informacionais no
Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha:
•• Promover incentivo e apoio para a participação dos municípios do Alto Jequitinhonha e
do Médio/Baixo Jequitinhonha no programa
Rede Governo;
•• Promover o incentivo e o apoio (incluindo a
realização de parcerias) aos governos locais,
no sentido de:
1. Desenvolver política, plano ou programa
de inclusão digital, incluindo a oferta de
cursos, de ambientes e de infraestrutura;
2. Disponibilizar acesso público e gratuito à
Internet por meio de centros de acesso;
3. Incentivar os órgãos e os estabelecimentos
locais a fornecer o acesso à conexão wi-fi
nos pontos turísticos e centrais da cidade.
•• Criar mecanismos de incentivo à expansão
dos serviços pelas operadoras, para que
cada município conte com pelo menos
duas prestadoras de serviço de internet e
de telefonia;
•• Verificar os distritos que ainda não foram
contemplados e que não estão previstos para
serem atendidos pelo Programa Minas Comunica II e garantir seu acesso ao serviço de
telefonia móvel.

Gestão municipal
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8
Gestão municipal
A Constituição da República de 1988 foi um
importante marco no processo de descentralização das políticas públicas, definiu novos
encargos e atribuições para os entes federados,
em especial para os municípios, cujo protagonismo na prestação de serviços públicos
aumentou. O desempenho das novas funções
requer das administrações municipais capacidade de gestão, que envolve questões de ordem
institucional, administrativa e financeira.
Para entender a questão da gestão municipal é
necessário levar em conta dois aspectos: a capacidade financeira e a capacidade institucional.
Quanto à capacidade institucional dos municípios dos territórios do Jequitinhonha – o que
não difere da situação da maioria dos municípios do estado − são inúmeras as deficiências
em todas as áreas de atuação do poder público,
tendo como consequência a relativa baixa qualidade dos bens e serviços prestados nas várias
políticas públicas setoriais.
Podem ser constatados problemas de organização e articulação dos órgãos que compõem o
aparato estatal, sendo as principais dificuldades
relacionadas ao planejamento, direção e controle
das ações estatais. Essa realidade é um reflexo

direto da insuficiente qualificação profissional
de parte dos servidores, somada à inexistência
de políticas de profissionalização e capacitação
para o desempenho da função pública municipal. Isso é verdade também para a área política, ou seja, prefeitos e vereadores são em geral
despreparados para desempenharem as funções
de planejamento, execução, gerenciamento, elaboração de leis, fiscalização e controle. A isso se
soma a baixa capacidade institucional no que
diz respeito aos mecanismos de planejamento
municipal, incluindo a falta de planos diretores, e
a precariedade dos conselhos e de outros instrumentos de planejamento.
Embora grande parte dos municípios participe
de consórcios, principalmente na área da saúde,
a utilização de tal instrumento de cooperação
poderia ser ampliada para várias outras áreas, nas
quais a gestão municipal é obrigada, por determinação legal ou mesmo em função da demanda
social, a atuar, e nem sempre o faz de maneira
adequada. Assim, consórcios, viabilizando a cooperação entre os municípios, tendem a ser um
mecanismo para aumentar a eficiência em determinada política.
A isso se soma a grande fragilidade financeira
dos municípios, quase que inteiramente depen-
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dentes das transferências governamentais. Este
estudo centra sua análise nas questões de ordem
financeira dos municípios e tem como fonte de
informação a Prestação de Contas Anual (PCA)
das prefeituras, enviada ao Tribunal de Contas de
Minas Gerais.
Para traçar um panorama para os territórios do
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha no campo
das finanças municipais, foram selecionados indicadores que pudessem retratar aspectos fundamentais nesse tema: a capacidade de financiamento das despesas, a priorização dos gastos, a
existência de desequilíbrios fiscais e o nível de
endividamento dos municípios.

8.1

CAPACIDADE DE
FINANCIAMENTO

A capacidade de financiamento dos municípios
será avaliada pelo Índice de Desempenho Tributário e Econômico (IDTE) e pela Receita Corrente
Líquida per capita (RCLpc).
O grau de priorização dos gastos municipais
focará as categorias de pessoal e seus encargos,
o custeio da máquina e o esforço de investimento, além dos gastos obrigatórios com saúde
e educação, a partir da alocação das despesas
públicas realizada. Tais indicadores foram selecionados por serem parâmetros importantes de eficiência e responsabilidade por parte dos gestores
públicos, principalmente após a nova institucionalidade trazida pela Constituição da República
de 1988 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
que estabeleceram limites mínimos e máximos
para categorias dos gastos públicos, bem como
para o nível de endividamento.
Finalmente, mostra-se imprescindível verificar
se o município conseguiu ou não assegurar a

provisão dos serviços essenciais para a sociedade sem incorrer em desequilíbrios, ou seja, se
a receita arrecadada foi ou não suficiente para
financiar as despesas realizadas em determinado
período. A análise complementar permite vislumbrar os efeitos de eventuais desequilíbrios
ocorridos no passado, com a avaliação do nível
de endividamento municipal.
a. Índice de Desempenho Tributário e
Econômico – IDTE
O Índice de Desempenho Tributário e Econômico
(IDTE) é um indicador de finanças públicas que
permite, a partir da composição da estrutura das
receitas arrecadadas pelo ente governamental,
inferir sobre o grau de robustez da sua economia,
retratando, assim, as suas condições econômicas,
que por sua vez pode se refletir no seu grau de
desenvolvimento.
Considerando essa lógica e a da estrutura tributária, segundo competência atribuída aos entes
federados pela Constituição da República de
1988, o IDTE municipal expressa o desenvolvimento econômico da administração local, à luz
de suas receitas tributárias e transferências do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); do Imposto sobre Veículos Automotivos (IPVA) e do Fundo de Participação Municipal
(FPM), por serem essas receitas correntes que
guardam maior relação com o desenvolvimento
econômico municipal.
O índice mede a participação das receitas próprias do município em relação às principais
transferências constitucionais. Assim, quanto
maior o indicador, maior a capacidade dos
municípios daquele território para financiar
suas ações governamentais a partir da sua
própria arrecadação, e, quanto menor, maior
a dependência de fontes externas, via transferências de outros níveis de governo para a
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cobertura e financiamento de gastos municipais realizados30.

lise é possível inferir sobre as condições dos territórios e microterritórios em estudo.

Nessa perspectiva, entende-se que economias
em estágio embrionário de desenvolvimento
econômico possuem uma base mais limitada de
tributação, refletindo-se, portanto, na sua baixa
capacidade tributária. Economias mais avançadas e desenvolvidas, por sua vez, por possuírem estrutura produtiva mais diversificada
e nível de renda da população mais elevado,
são capazes de ampliar suas bases tributárias e,
dessa forma, aumentar a sua capacidade arrecadatória, ampliando as fontes de financiamento
dos gastos públicos.

Nos territórios nos quais os municípios ali localizados são mais desenvolvidos economicamente,
as receitas que terão maior destaque serão
aquelas geradas a partir de atividades produtivas existentes. Logo, a análise regional realizada
neste trabalho permite lançar luz à discussão
acerca das principais formas de financiamento
das despesas públicas para os municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.

A análise do indicador, além de permitir uma
leitura que reflete o desenvolvimento econômico, como já dito, possibilita, do ponto de
vista das políticas públicas, identificar com
mais facilidade localidades mais necessitadas
de intervenção do poder público, tendo em
vista suas carências e dificuldades em atuar de
maneira proativa.
Embora as receitas usadas no cálculo do IDTE
sejam de competência municipal ou transferências realizadas aos municípios pelos entes mais
abrangentes – União e Estado –, o indicador pode
ser usado para “fornecer elementos para análise
sobre a estrutura da economia de um determinado país/região/municípios, [bem como] sobre
o seu estágio de desenvolvimento” (OLIVEIRA;
BIONDINI, 2013, p. 33). Enfim, com base na aná30 O IDTE é a razão entre o somatório da Receita Própria Municipal
(impostos, taxas e contribuições de melhoria) e do valor de ICMS
repassado pelos critérios que requerem a proatividade dos municípios (Valor adicionado fiscal, Educação, Saúde, Meio ambiente,

As tabelas 8.1 e 8.2 registram a distribuição dos
municípios localizados nos territórios do Alto e
do Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritórios por faixa do IDTE, para os anos de 2010
e 2013. Constata-se que nenhum município dos
dois territórios foi classificado como alto IDTE
(acima de 80,00), tendo apenas um município
(Salto da Divisa, no microterritório de Jacinto)
alcançado o nível de médio IDTE (entre 40,01
e 60,00).
Além disso, é possível perceber a heterogeneidade quanto ao desenvolvimento econômico
dentro do mesmo microterritório e território.
Por exemplo, 42,86% dos municípios do Médio/
Baixo Jequitinhonha apresentaram baixo IDTE;
54,29% médio-baixo IDTE e 2,86% médio IDTE,
em 2010. Em 2013, a heterogeneidade diminui
um pouco, sendo os percentuais para as mesmas
faixas de, respectivamente, 68,57%; 28,57% e
2,86%, o que permite concluir que os municípios
tiveram igualmente um baixo desenvolvimento
econômico naquele ano. Situação semelhante
ocorre em todos os microterritórios dos dois territórios estudados.

Patrimônio cultural, Produção de alimentos, Receita Própria e
Municípios mineradores), sobre o somatório das transferências do
Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS critérios reativos
(População, População dos 50 municípios mais populosos, Cota
mínima e Área geográfica), da receita própria municipal e do valor
de ICMS proativo, multiplicada por 100.

De modo geral, em 2010, o desempenho dos
municípios foi melhor do que em 2013, com a
maior parte deles, em quaisquer dos territórios, tendo registrado índice compatível com a
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Tabela 8.1: Territórios e microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha segundo as faixas de
Índice de Desempenho Tributário e Econômico1 – Minas Gerais – 2010
Territórios

Baixo IDTE
(até 20,00)

Médio/Baixo IDTE
(de 20,01 a 40,00)

Médio IDTE
(de 40,01 a 60,00)

%

Qt.

%

6

25,00

18

75,00

-

Capelinha

3

42,86

4

57,14

-

7

Diamantina

3

17,65

14

82,35

-

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

15

42,86

19

54,29

2,86

35

1

%

Qt.

Total

Qt.
Alto Jequitinhonha

Qt.

Médio Alto IDTE
(de 60,01 a 80,00)
%

24

Almenara

2

40,00

3

60,00

-

5

Araçuaí

5

62,50

3

37,50

-

8

Felisburgo

2

40,00

3

60,00

-

5

Itaobim

4

66,67

2

33,33

Jacinto

2

50,00

1

25,00

Pedra Azul

-

-

7

100,00

21

35,59

37

62,71

Total

1
1

-

6

25,00

4

-

7

1,69

-

-

59

Fonte: FJP/IMRS. Elaboração: CEPP.
Nota 1: O IDTE é razão entre o somatório da Receita Própria Municipal (impostos, taxas e contribuições de melhoria) e do valor de ICMS repassado
pelos critérios que requerem a proatividade dos municípios (Valor adicionado fiscal, Educação, Saúde, Meio ambiente, Patrimônio cultural, Produção
de alimentos, Receita Própria e Municípios mineradores), sobre o somatório das transferências do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS
critérios reativos (População, População dos 50 municípios mais populosos, Cota mínima e Área geográfica), da receita própria municipal e do valor
de ICMS proativo, multiplicada por 100.

Tabela 8.2: Territórios e microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha segundo as faixas de
Índice de Desempenho Tributário e Econômico1 – Minas Gerais – 2013
Territórios
Alto Jequitinhonha

Baixo IDTE
(até 20,00)

Médio/Baixo IDTE
(de 20,01 a 40,00)

Médio IDTE
(de 40,01 a 60,00)

Médio Alto IDTE
(de 60,01 a 80,00)

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

0

-

1

4,17

24

-

7

16

66,67

7

29,17

Capelinha

4

57,14

3

42,86

Diamantina

12

70,59

4

23,53

0

-

1

5,88

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

24

68,57

10

28,57

1

2,86

0

-

35

Almenara

3

60,00

2

40,00

-

-

5

Araçuaí

7

87,50

1

12,50

-

-

8

Felisburgo

4

80,00

1

20,00

-

-

5

Itaobim

5

83,33

1

16,67

-

-

6

Jacinto

3

75,00

25,00

-

4

Pedra Azul

2

28,57

5

71,43

-

-

7

40

67,80

17

28,81

1,69

59

Total

-

-

1

1,00

1,69

1,00

Fonte: FJP/IMRS. Elaboração: CEPP.
Nota 1: O IDTE é razão entre o somatório da Receita Própria Municipal (impostos, taxas e contribuições de melhoria) e do valor de ICMS repassado
pelos critérios que requerem a proatividade dos municípios (Valor adicionado fiscal, Educação, Saúde, Meio ambiente, Patrimônio cultural, Produção
de alimentos, Receita Própria e Municípios mineradores), sobre o somatório das transferências do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS
critérios reativos (População, População dos 50 municípios mais populosos, Cota mínima e Área geográfica), da receita própria municipal e do valor
de ICMS proativo, multiplicada por 100.
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classificação de médio-baixo IDTE (entre 20,01
e 40,00), com destaque para os microterritórios
de Pedra Azul, com 100% dos seus municípios
nessa faixa, e de Diamantina, com 82,35%. Em
2013, há uma queda no índice do IDTE para
todos os territórios e microterritórios, com a
concentração dos municípios na primeira faixa
da tabela, até 20,00 (baixo).
Pode ser concluído que, ao contrário do que se
esperava, houve um recuo no nível de desenvolvimento econômico dos municípios localizados nos
territórios no período à luz do IDTE, o que indica a
necessidade de se buscar políticas públicas voltadas
para a promoção de ações capazes de viabilizar
investimentos públicos e privados para a região.
A tabela 8.3 registra as medianas do IDTE para
os territórios e microterritórios. Por meio do
comparativo das medianas, fica ainda mais clara
a grande heterogeneidade existente dentro do
estado de Minas Gerais e mesmo dentro dos territórios. Enquanto em 2010 os 50% dos municípios do estado tiveram IDTE de até 25,56, no Alto
Jequitinhonha essa proporção dos municípios
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obteve resultados de até 21,05 e os do Médio/
Baixo Jequitinhonha, de até 21,37, explicitando,
portanto, o menor desenvolvimento econômico
dos municípios dessa região. No caso deste
último território, é nítida a heterogeneidade,
com medianas que variam entre 2 e 3 pontos
percentuais entre os microterritórios.
Quanto à variação no período, houve o recuo
no nível de desenvolvimento dos municípios
de todos os territórios e seus microterritórios,
tendo sido maior nos dois territórios estudados
do que no estado (exceto no microterritório de
Pedra Azul), cuja queda foi de 15,34% entre 2010
e 2013. O microterritório que registrou a maior
queda foi o de Felisburgo, com 33,84%, sendo
que, dos cinco municípios ali localizados, apenas
Jequitinhonha teve crescimento do seu IDTE
(passou de 17,86 em 2010 para 20,19 em 2013), e
Rio do Prado teve o maior recuo (passou de 23,71
para 11,91). Logo, pelos dados apresentados, esse
microterritório deve ser olhado com mais cuidado pelo poder público, no sentido de se buscar
induzir a melhoria dos níveis de desenvolvimento
dos municípios situados nesse microterritório.

Tabela 8.3: Mediana do Índice de Desempenho Tributário e Econômico (IDTE) – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2013 (em %)
Unidade geográfica

Mediana
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

25,56

21,64

15,34

Alto Jequitinhonha

21,05

16,80

20,19

Capelinha

20,28

17,13

15,53

Diamantina

21,21

16,47

22,35

21,37

16,00

25,13

Almenara

23,20

17,69

23,75

Araçuaí

18,32

14,99

18,18

Felisburgo

20,36

13,47

33,84

Itaobim

18,40

14,91

18,97

Jacinto

20,60

16,52

19,81

Pedra Azul

23,91

21,12

11,67

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS. Elaboração: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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b. Receita Corrente Líquida per capita – RCLpc
O conceito de Receita Corrente Líquida (RCL)
foi introduzido no campo das finanças públicas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 2º, IV).
Ela corresponde ao somatório das receitas de
impostos, taxas, contribuições, receitas com as
eventuais atividades econômicas desenvolvidas
pelos municípios e transferências constitucionais e legais, além de outras receitas correntes.
Desse valor são deduzidos os valores transferidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), as contribuições dos servidores municipais para o custeio
do sistema de previdência e assistência social e
as receitas provenientes da compensação financeira. Vários indicadores importantes da área das
finanças públicas, relacionados às principais restrições financeiras, tais como gasto com pessoal,
assunção de dívidas e garantias às operações de
crédito, são medidos em relação à RCL.
Com vistas a permitir uma comparação entre
os territórios, procurou-se relativizar a RCL pelo
número de habitantes, gerando o indicador
RCLpc (Receita Corrente Líquida per capita).
Assim, a análise para o território demonstra o
montante de recursos correntes de que dispõe
o território por habitante, sendo esse valor formado pelas principais receitas com o qual os
municípios poderão contar para financiar os
serviços públicos, independentemente de ações
que envolvam os demais entes federativos, como
os convênios e as transferências voluntárias.
Quanto maior o valor de RCLpc, maior disponibilidade de recursos públicos por habitante e, portanto, maior a capacidade potencial dos municípios do território em ofertar bens e serviços
públicos a sua população.
As tabelas 8.4 e 8.5 apresentam a distribuição
dos municípios dos territórios e microterritórios

por faixa de RCLpc para 2010 e 2013, respectivamente. Percebe-se, pela análise das tabelas, que
a maior parte dos municípios dos dois territórios
está situada na terceira faixa de distribuição da
RCLpc (entre R$ 1.200,01 e R$ 1.700,00), sendo
o Alto Jequitinhonha com 45,8% dos municípios e o Médio/Baixo Jequitinhonha com 62,9%.
O microterritório de Pedra Azul é o que possui
mais municípios nessa faixa, a saber: seis dos sete
municípios situados no microterritório (85,7%).
Em 2013, de modo geral, nota-se uma melhoria
na RCLpc dos municípios, com a diminuição do
número de municípios nas faixas mais baixas
– no caso, na faixa de receita entre R$ 1.200 e
R$ 1.700, e aumento de ocorrência nas faixas
mais altas – entre R$ 2.500 e R$ 3.500, sendo
que em 2010 apenas cinco municípios (quatro
do Alto Jequitinhonha e um do Médio/Baixo
Jequitinhonha) dispunham desse valor e, em
2013, foram 13 municípios (oito do Alto e cinco
do Médio/Baixo). Além disso, na maior faixa de
arrecadação – acima de R$ 3.500,00, em 2010,
nenhum município desses territórios alcançou
esse patamar, ao passo que em 2013 três municípios do Alto Jequitinhonha tiveram arrecadação superior, a saber: Alvorada de Minas
(R$ 11.410,79), São Gonçalo do Rio Preto (R$
3.699,86) e Presidente Kubitschek (R$ 3.680,04).
A tabela 8.6 apresenta a mediana dos valores
reais da RCLpc para os territórios do Alto e do
Médio/Baixo Jequitinhonha e seus respectivos
microterritórios para os anos de 2010 e 2013.
Quando se comparam os valores de receita disponíveis por habitante para 50% dos municípios
do Médio/Baixo Jequitinhonha e do Alto Jequitinhonha, nota-se uma diferença expressiva entre
os dois territórios analisados. Enquanto os 50%
dos municípios com melhor arrecadação do
Alto Jequitinhonha apresentam RCLpc acima de
R$ 1.968,99, no Médio/Baixo os 50% que mais arrecadaram registram valores acima de R$ 1.580,03 em
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Tabela 8.4: Faixas de Receita Corrente Líquida per capita – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010

Territórios

Até R$
800,00

De R$ 800,01 a
R$ 1.200,00

De R$1.200,01 a
R$ 1.700,00

De R$ 1.700,01
a R$ 2.500,00

De R$ 2.500,01
a R$ 3.500,00

Acima
de R$
3.500,00

Total

Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Qt.

Alto
Jequitinhonha

-

-

-

11

45,83

9

37,50

4

16,67

-

24

Capelinha

-

-

-

4

57,14

3

42,86

-

-

-

7

Diamantina

-

-

-

7

41,18

6

35,29

4

23,53

-

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

-

1

2,86

22

62,86

11

31,43

1

2,86

-

35

Almenara

-

-

-

3

60,00

2

40,00

-

-

-

5

Araçuaí

-

1

12,50

5

62,50

2

25,00

-

-

-

8

Felisburgo

-

-

-

2

40,00

2

40,00

1

20,00

-

5

Itaobim

-

-

-

4

66,67

2

33,33

-

-

-

6

Jacinto

-

-

-

2

50,00

2

50,00

-

-

-

4

Pedra Azul

-

-

-

6

85,71

1

14,29

-

-

-

7

-

1

1,69

33

55,93

20

33,90

5

8,47

-

59

Total

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Tabela 8.5: Faixas de Receita Corrente Líquida per capita – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2013
Até R$
800,00

De R$
800,01
a R$
1.200,00

Qt.

Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Alto
Jequitinhonha

-

-

7

29,2

6

25,0

8

33,3

3

12,5

24

Capelinha

-

-

2

28,6

4

57,1

1

14,3

-

-

7

Diamantina

-

-

5

29,4

2

11,8

7

41,2

3

17,6

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

-

-

15

42,9

15

42,9

5

14,3

-

-

35

Almenara

-

-

2

40,0

2

40,0

1

20,0

-

-

5

Araçuaí

-

-

5

62,5

2

25,0

1

12,5

-

-

8

Felisburgo

-

-

1

20,0

4

80,0

-

-

-

-

5

Itaobim

-

-

4

66,7

1

16,7

1

16,7

-

-

6

Jacinto

-

-

-

-

3

75,0

1

25,0

-

-

4

Pedra Azul

-

-

3

42,9

3

42,9

1

14,3

-

-

7

-

-

22

37,3

21

35,6

13

22,0

3

5

59

Territórios

Total

De R$1.200,01
a R$ 1.700,00

De R$ 1.700,01
a R$ 2.500,00

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

De R$ 2.500,01
a R$ 3.500,00

Acima de R$
3.500,00

Total

140

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

Tabela 8.6: Mediana da Receita Corrente Líquida per capita – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010-2013 (em R$)1
Receita Corrente Líquida per capita

Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

1.947,42

2.208,38

13,40

Alto Jequitinhonha

1.968,99

2.440,47

23,95

Capelinha

1.623,18

1.786,86

10,08

Diamantina

2.010,45

2.628,01

30,72

1.580,03

1.782,38

12,81

Almenara

1.459,89

1.783,77

22,19

Araçuaí

1.561,62

1.642,74

5,19

Felisburgo

1.756,77

1.917,34

9,14

Itaobim

1.503,31

1.618,67

7,67

Jacinto

1.729,17

2.054,92

18,84

Pedra Azul

1.511,00

1.712,66

13,35

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
1
Os valores foram atualizados pelo IPCA de dez 2015. Os índices usados foram de 1,4426 e 1,20854, respectivamente para 2010 e 2013.

2010. A menor mediana para RCLpc foi verificado
no microterritório de Almenara.
Em 2013 a situação não se alterou, tendo o Alto
Jequitinhonha registrado um crescimento de
23,95% da sua receita disponível por habitante,
ao passo que no Médio/Baixo o crescimento foi
de apenas 12,81%. A melhoria da capacidade de
arrecadação do território do Alto Jequitinhonha
foi puxada pelo microterritório de Diamantina,
que teve um crescimento de 30,72%, em função
do aumento substancial da receita registrada em
Alvorada de Minas no período, que tinha uma
RCLpc de R$ 3.370,23 em termos reais em 2010 e
passou para R$ 11.410,79 em 2013. Esse aumento
pode ser explicado pela exploração, pela Anglo
American, da Mina do Sapo, jazida localizada no
município, que representou um aumento significativo no ICMS (passando de R$ 379,31 por
habitante em 2010 para R$ 816,82 em 2013) e
dos impostos, mais especificamente do ISS (que
passou de R$ 625,89 em 2010 para R$ 7.488,26
em 2013, por habitante).

De modo geral, quando se verifica a tabela 8.7 –
que registra as medianas das principais receitas
que compõem a RCLpc –, no microterritório de
Diamantina, as demais receitas foram as que
justificaram o aumento expressivo da RCLpc,
passando de R$ 467,81 por habitante em 2010
para R$ 1.139,91 em 2013. No grupo das demais
receitas31 encontram-se receitas como as transferências do FUNDEB, as transferências referentes
ao Sistema Único de Saúde (SUS), além das
transferências voluntárias realizadas pelos níveis
mais abrangentes – União e estado – e as outras
receitas correntes, que correspondem a indenizações, restituições, multas e juros arrecadados
em função do atraso no pagamento das várias
receitas tributárias, bem como a dívida ativa.

31 O cálculo das “demais receitas” foi feito pela diferença entre a
RCLpc e os seus principais componentes. Isso porque não seria
possível apurar o valor exato das demais receitas pelo somatório
das classificações por natureza da receita e deduções indicadas
por lei, podendo ocorrer, assim, uma inexatidão no valor apresentado para elas em relação à RCLpc.

1561,62

1756,77

1503,31

1729,17

1511,00

Araçuaí

Felisburgo

Itaobim

Jacinto

Pedra Azul

1712,66

2054,92

1618,67

1917,34

1642,74

1783,77

1782,38

2628,01

1786,86

2440,47

2208,38

2013

716,24

874,43

679,68

964,04

829,43

803,05

794,64

1198,34

758,67

1151,05

874,01

2010

2013

779,98

824,30

688,26

916,93

755,94

757,01

755,94

1129,67

809,54

1081,19

872,27

FPMpc

238,52

239,01

167,81

191,50

243,94

244,49

212,12

335,32

270,96

310,40

358,82

2010

2013

287,26

215,77

178,84

231,70

206,23

231,92

231,70

349,18

278,50

320,47

368,82

ICMSpc

Fonte: Prestações de Contas Anuais 2010 e 2013 disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. FJP.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
1
Os valores foram atualizados pelo IPCA de dez 2015. Os índices usados foram de 1,4426 e 1,20854, respectivamente, para 2010 e 2013.

1459,89

Almenara

1580,03

2010,45

Diamantina

Médio/Baixo Jequitinhonha

1623,18

1968,99

Alto Jequitinhonha

Capelinha

1947,42

2010

Minas Gerais

Unidade geográfica

RCL pc

4,28

5,70

3,01

5,19

4,68

4,38

3,83

6,01

4,85

5,56

86,95

2010

5,18

3,84

3,00

4,00

3,72

4,18

3,72

6,30

5,03

5,48

81,43

2013

Impostos pc

2,74

2,06

2,49

2,87

2,68

4,55

2,74

2,97

3,59

3,29

50,38

2010

4,01

2,24

2,39

1,75

2,67

4,25

2,67

2,95

2,98

2,98

53,30

2013

IPVA+IPI+ITR+Lei
Kandirpc

1511,00

1729,17

1503,31

1756,77

1561,62

1459,89

1580,03

2010,45

1623,18

1968,99

1947,42

2010

1712,66

2054,92

1618,67

1917,34

1642,74

1783,77

1782,38

2628,01

1786,86

2440,47

2208,38

2013

Demais receitas

Tabela 8.7: Mediana do FPM, do ICMS, dos Impostos, do IPVA+IPI+ITR+Lei Kandir, per capita – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –
2010-2013 (em R$)1
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No tocante ao microterritório de Capelinha,
nota-se um crescimento na sua RCLpc relativamente menor, de 10%, o mesmo verificado para a
mediana do desagregado das receitas que a compõem (tabela 8.7).
No Médio/Baixo Jequitinhonha, os microterritórios de Almenara e Jacinto tiveram os maiores
crescimentos da mediana da receita disponível
por habitante, superando inclusive a taxa média
de crescimento desse indicador para o estado de
Minas Gerais. Em ambos os casos, nota-se, quando
se analisam as receitas detalhadas (tabela 8.7),
que todas as medianas tiveram um recuo, exceto
a das demais receitas, o que demonstra que para
50% dos municípios dos microterritórios, não só
as transferências obrigatórias-compartilhadas –
FPM e ICMS –, como também os impostos perdem
importância na composição da RCL. Logo, as
receitas de caráter vinculado, como o FUNDEB e
o SUS, bem como as transferências voluntárias,
como convênios firmados com estado e União,
ganharam destaque, se comparado a 2010.
O microterritório com pior desempenho foi
Araçuaí, com crescimento de apenas 5,19% na
mediana da RCLpc. O mesmo comportamento
verificado com os microterritórios acima ocorreu
também com Araçuaí, contudo os recuos verificados nesses microterritórios foram mais expressivos que naqueles (tabela 8.6).
Os gráficos 8.1 e 8.2 complementam a análise, mostrando a participação percentual das
medianas das respectivas receitas que compõem
a RCLpc. Para 50% dos municípios dos territórios
e dos seus microterritórios, o FPMpc teve maior
destaque na composição da RCLpc em qualquer
dos anos, estando inclusive acima do percentual
verificado para 50% dos municípios do estado, o
que demonstra o alto grau de dependência dos
municípios daquelas regiões em relação a essa
transferência da União.

O mesmo não ocorre quando se observa o comportamento do ICMSpc nessa composição. Notase que tal receita é bem menos significativa para o
mesmo percentual de municípios (50%), estando
todos com participações abaixo da mediana do
estado. Assim, enquanto o ICMSpc correspondeu
a 18,43% da RCLpc dos 50% dos municípios do
estado de Minas Gerais em 2010 e a 16,7% em
2013, para o Alto Jequitinhonha, a mediana do
ICMSpc foi 15,76% em 2010 e 13,13% em 2013.
Quando o foco passa às receitas de impostos
por habitante, os percentuais de participação
na RCLpc são muito reduzidos, principalmente
comparado com o valor percebido para os
50% dos municípios do estado, em qualquer
dos anos. Em 2013 essa participação se reduz
ainda mais, o mesmo ocorrendo com 50% dos
municípios do estado. Para 50% dos municípios
do microterritório de Jacinto, a arrecadação de
impostos foi a que se mostrou mais expressiva
na composição da RCLpc entre todos os microterritórios em 2010, com uma participação de
0,33%. No mesmo ano, para os 50% dos municípios do estado, os impostos per capita responderam por 4,47% da RCLpc. Por essa análise
ficam explícitos a baixíssima capacidade de arrecadação própria dos municípios da região e, por
consequência, o alto grau de dependência das
transferências realizadas pelos entes governamentais mais abrangentes. Logo, fica nítido que
os municípios dessas regiões necessitam não
só de políticas públicas capazes de fomentar
o seu desenvolvimento econômico, como de
investimentos em infraestrutura pública e equipamentos apropriados à captação do investimento privado, gerador de renda e emprego.
Sem essas ações por parte do poder público,
dificilmente haverá mudanças na capacidade
de arrecadação dos municípios, corroborando
com a manutenção dos baixos índices verificados para o IDTE, conforme análise feita na
subseção anterior.
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As transferências constitucionais compartilhadas do IPVA, ITR, IPI-exportação e Lei Kandir
respondem por percentuais ainda mais baixos
que os verificados para a mediana dos impostos
per capita. Portanto, são as demais receitas as
que responderam pela segunda maior fonte de

composição da RCLpc em 2010, observandose uma tendência ao crescimento que levou
à ampliação da sua participação em 2013,
superando inclusive a importância do FPMpc
na RCLpc nos microterritórios de Diamantina,
Almenara, Itaobim e Jacinto.

Gráfico 8.1: Relação percentual das medianas das receitas per capita do FPM, do ICMS, dos Impostos,
do somatório do IPVA, IPI-exportação, ITR e Lei Kandir e das demais receitas correntes em relação à
mediana RCLpc – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
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Fonte: Prestações de Contas Anuais 2010 e 2013 disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. FJP.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).
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Gráfico 8.2: Relação percentual das medianas das receitas per capita do FPM, do ICMS, dos Impostos,
do somatório do IPVA, IPI-exportação, ITR e Lei Kandir e das demais receitas correntes em relação à
mediana RCLpc – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013
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Fonte: Prestações de Contas Anuais 2010 e 2013 disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. FJP.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

8.2

GASTOS

Na análise dos gastos municipais serão considerados os gastos com pessoal, investimentos, custeio da máquina, saúde e educação.
a. Gasto com pessoal
Esse indicador expressa a parcela de recursos da
receita corrente líquida arrecadada anualmente
e comprometida com os gastos com pessoal da
administração pública municipal.

Pela dimensão que ocupa no orçamento, sendo
um ponto nevrálgico para o ajuste estrutural das
contas públicas, o gasto com pessoal requer controle e manutenção segundo limites previstos
na legislação. Assim, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LC 101/2000), regulamentando o art. 169
da Constituição da República de 1988, definiu a
forma de cálculo com suas exigências e parâmetros para todos os entes federados e para todos
os poderes da administração pública.
Segundo o art. 18 da LRF, o cálculo do indicador “gasto com pessoal” considera os gastos
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Assim, quanto maior o indicador, maior será o
grau de comprometimento da RCL com essa despesa e, consequentemente, menor a capacidade
da Administração Pública de alocar recursos do
orçamento em investimentos, ou mesmo na priorização de ações pelo governo, em áreas diversas
daquelas protegidas pela Constituição da República, como educação e saúde. Quanto menor o
percentual de recursos gastos com pessoal, maior
disponibilidade de recursos financeiros e, portanto, maior a possibilidade do poder público de
atender a novas demandas por políticas públicas.

com ativos, inativos e pensionistas, deduzidas
as indenizações por demissões, os incentivos à
demissão voluntária, bem como os gastos com
inativos que são custeados por outras fontes
que não as do Tesouro, em relação à sua RCL.
São computadas, ainda, no cálculo dos gastos
com pessoal, as despesas relativas aos contratos
de terceirização cuja mão de obra substitui servidores públicos, por se tratar de funções permanentes da Administração Pública, bem como
as sentenças judiciais referidas no § 2º do art. 19,
e excluídas as despesas arroladas nos incisos I a
IV do § 1º do mesmo art. 19.

A análise por território para esse indicador
permite identificar o maior ou menor grau de
comprometimento das contas públicas municipais com o financiamento de suas respectivas folhas de pagamento. Assim, as tabelas
8.8 e 8.9 distribuem os municípios do Alto
Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha segundo as faixas de gasto com pessoal para os anos 2010 e 2013, respectivamente.

Ainda de acordo com a LRF (arts. 19 e 20), os
limites máximos de gastos com pessoal para a
Administração Pública Municipal é 60% da RCL,
sendo que 54% podem ser gastos com a folha de
pagamento do Poder Executivo (considerando
administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes) e 6% com
o Legislativo.

Tabela 8.8: Faixas de gasto com pessoal em relação à RCL- Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010

Territórios

Abaixo de 50%

Entre 50,01% e
54%

Entre 54,01% e
57%

Entre 57,01% e
60%

Acima
de
60%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Qt.

10

41,67

12

50,00

-

-

2

8,33

-

24

Capelinha

4

57,14

3

42,86

-

-

-

-

-

7

Diamantina

6

35,29

9

52,94

-

-

2

11,76

-

17

23

65,71

10

28,57

2

5,71

-

-

-

35

Almenara

2

40,00

3

60,00

-

-

-

-

-

5

Araçuaí

7

87,50

1

12,50

-

-

-

-

-

8

Felisburgo

3

60,00

1

20,00

1

20,00

-

-

-

5

Itaobim

4

66,67

2

33,33

-

-

-

-

-

6

Jacinto

2

50,00

2

50,00

-

-

-

-

-

4

Pedra Azul

5

71,43

1

14,29

1

14,29

-

-

-

7

33

55,93

22

37,29

2

3,39

2

3,39

-

59

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP)
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Tabela 8.9: Faixas de gasto com pessoal em relação à RCL – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2013
Abaixo de 50%

Entre 50,01%
e 54%

Entre 54,01%
e 57%

Entre 57,01%
e 60%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Alto
Jequitinhonha

4

16,67

8

33,33

8

33,33

4

16,67

-

-

24

Capelinha

-

-

2

28,57

4

57,14

1

14,29

-

-

7

Diamantina

4

23,53

6

35,29

4

23,53

3

17,65

-

-

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

11

31,43

14

40,00

7

20,00

2

5,71

1

2,86

35

Almenara

1

20,00

3

60,00

1

20,00

-

-

-

-

5

Araçuaí

3

37,50

3

37,50

2

25,00

-

-

-

-

8

Felisburgo

3

60,00

1

20,00

-

-

1

20,00

-

-

5

Itaobim

2

33,33

3

50,00

1

16,67

-

-

-

-

6

Jacinto

2

0,00

-

-

25,00

-

-

1

25,00

4

Pedra Azul

-

-

4

57,14

2

28,57

1

14,29

-

-

7

15

25,42

22

37,29

15

25,42

6

10,17

1

1,69

59

Acima de 60%

Total

Territórios

Total

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP)

Nota-se uma mudança no comportamento dos
municípios desses territórios, com o maior comprometimento da receita disponível com o gasto com
pessoal em 2013, provavelmente em detrimento
dos gastos realizados com investimento, custeio
de serviços públicos e manutenção da máquina
pública, algo que será comprovado na análise realizada nas subseções seguintes. Enquanto em 2010
55,9% dos municípios desses territórios alocavam
menos de 50% da sua RCL com pessoal, em 2013
apenas 25,4% dos municípios registraram valores
inferiores ao 50%. Para gastos com pessoal entre
50% e 54% da RCL, em ambos os anos foram registrados 22 municípios, sendo que em 2013 houve
uma diminuição de municípios do Alto Jequitinhonha e uma elevação no número de municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha. Isso ocorreu
porque mais municípios elevaram o nível de gasto

nessa rubrica, passando para quatro os municípios
do Alto Jequitinhonha com gasto entre 57% e 60%
e dois no Médio/Baixo Jequitinhonha. Além disso,
um município do microterritório de Jacinto apresentou gasto acima de 60%, descumprindo preceito legal previsto na LRF.
Complementando a análise, a tabela 8.10 apresenta a mediana do gasto com pessoal em relação
à RCL para o Alto Jequitinhonha e o Médio/Baixo
Jequitinhonha e seus respectivos microterritórios,
para 2010 e 2013. Em ambos os anos, a mediana
do Alto Jequitinhonha foi superior à verificada
para o estado de Minas Gerais, ao passo que a
mediana do Médio/Baixo Jequitinhonha foi inferior. Para o Alto Jequitinhonha, o microterritório de
Diamantina, em 2010, foi responsável por elevar
o percentual do gasto com pessoal do território,
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sendo que em 2013 o microterritório de Capelinha é quem desempenha esse papel. A diferença
entre os dois territórios foi mais expressiva em
2013, quando 50% dos municípios do Alto Jequitinhonha gastaram mais de 54,08% da sua receita
disponível com pessoal, e a mesma parcela
de municípios do Médio/Baixo comprometeu
51,63% da sua receita. Logo, pode-se concluir
que nesse ano 50% dos municípios do Alto Jequitinhonha ultrapassaram o limite de alerta estabelecido pela LRF (acima de 54%), embora nenhum
tenha alcançado o teto de 60%. O Médio/Baixo,
embora tenha apresentado mediana mais contida (49,55% em 2010 e 51,63% em 2013), apresentou o maior valor de comprometimento de
receita corrente líquida com o gasto com pessoal
considerando os dois anos, com Santa Maria do
Salto alocando 66,99% da sua RCL no pagamento
da folha em 2013.
Considerando os microterritórios, nota-se que
a mediana da maior parte deles registrou crescimento, com exceção dos microterritórios de
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Diamantina, Felisburgo e Itaobim, o que indica
que pelo menos 50% dos municípios desses
microterritórios conseguiram reduzir o seu
gasto com pessoal em 2013, sobrando mais
recursos públicos municipais para serem gastos
em investimentos e em prestação de serviços
como educação e saúde.
Cruzando o indicador gasto com pessoal e RCLpc,
nota-se que o território do Médio/Baixo Jequitinhonha que, a priori, dispõe de uma receita
mais restrita que o Alto Jequitinhonha, manteve
os gastos com suas folhas de pagamento mais
reduzidos, com destaque para Novo Cruzeiro
(31,83%), José Gonçalves de Minas (35,64%) e
Palmopólis (36,77%), em 2010, e Monte Formoso
(40,40%), Novo Cruzeiro (42,99%), José Gonçalves
de Minas e Mata Verde (ambos com 46,87%), em
2013. No Alto Jequitinhonha, os municípios com
menores gastos com pessoal foram Alvorada
de Minas (41,33%) e Santo Antônio do Itambé
(35,59%), em 2010, e novamente Alvorada de
Minas (26,33%) e Materlândia (47,18%), em 2013.

Tabela 8.10: Mediana do gasto com pessoal – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2013
Gasto com pessoal/RCL
Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

49,93

52,75

5,65

Alto Jequitinhonha

50,78

54,08

6,49

Capelinha

49,26

54,08

9,78

Diamantina

51,01

50,54

0,92

49,55

51,63

4,20

Almenara

50,71

51,18

0,93

Araçuaí

49,14

49,77

1,28

Felisburgo

49,97

48,30

3,34

Itaobim

49,54

44,93

9,31

Jacinto

48,36

48,46

0,21

Pedra Azul

47,52

52,29

10,04

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS

148

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

b. Custeio da máquina
Esse indicador expressa os gastos com custeio da
máquina em relação à receita corrente líquida e
revela o comprometimento da receita da administração com o financiamento de “outras despesas correntes”, excluídas as despesas com aposentadorias, reformas e pensões, uma vez que
estas são computadas como despesas com pessoal e seus encargos.
As despesas de custeio envolvem gastos com
quatro conjuntos de atividades, sendo que três
delas não se encontram diretamente vinculadas
ao custeio da máquina pública, que é o mais
importante para avaliar a eficiência da gestão:
•• o custeio auxílio, vinculado, de modo geral, a
despesas com pessoal (salário família, auxílio
financeiro a estudantes, auxílio alimentação,
auxílio transporte, entre outros);
•• o custeio de terceiros, também decorrente de gastos com pessoal (contratação de
pessoal por prazo determinado, serviços
de consultoria, outros serviços de terceiros
(pessoas físicas e jurídicas), locomoção de
mão de obra etc.);
•• outras despesas de diversas naturezas, que
não decorrem necessariamente do funcionamento da máquina (obrigações tributárias e
contributivas, subvenções sociais, sentenças
judiciais, indenizações e restituições etc.).; e
•• o custeio propriamente dito da máquina pública (diárias, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção,
material de consumo, despesas de custeio
da máquina).
Na análise mais criteriosa da eficiência da gestão,
o mais correto é considerar, portanto, apenas as

despesas com o custeio da máquina (item d), mas
ainda aqui é necessário cuidado para diferenciar o
custeio relativo a atividades-fim (medicamentos,
cadernos escolares, combustíveis para policiamento etc.) do custeio de uma atividade-meio
(material de consumo, diárias etc.), para que não
se sacrifiquem políticas públicas essenciais para a
sociedade. Dada a agregação dos dados com que
se trabalha, essa separação não é, contudo, possível de ser feita nessa pesquisa.
Quanto menor o coeficiente, menor a parcela de
recursos destinados para o custeio da máquina,
sugerindo uma situação de gestão pública eficiente, uma vez que sobram mais recursos para
serem disponibilizados para os investimentos e
para garantir a oferta de políticas públicas; quanto
maior o coeficiente, maior o comprometimento
da receita com o financiamento da manutenção
e funcionamento da máquina pública, configurando maior ineficiência da administração.
A análise desse indicador de finanças públicas
governamentais, sob a ótica dos territórios,
realça a opção do conjunto de municípios de um
dado território pela alocação dos seus recursos
públicos disponíveis na manutenção e operação
da máquina pública, sendo, portanto, um bom
indicativo do grau de eficiência da administração
pública municipal.
As tabelas 8.11 e 8.12 permitem visualizar a distribuição dos municípios localizados no Alto
Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha,
por faixa de gasto com o custeio da máquina
em relação à RCL, nos anos de 2010 e de 2013,
respectivamente. Pela análise da tabela, nota-se
que, ao contrário do ocorrido com o gasto com
pessoal, no custeio da máquina houve um recuo
no montante comprometido da receita corrente
líquida com a rubrica em 2013. Assim, enquanto
em 2010 41,7% dos municípios do Alto Jequitinhonha alocavam mais de 50% da sua RCL em
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Baixo Jequitinhonha houve comportamento
semelhante, mas um recuo mais tímido, passando de 60% dos municípios para 48,6% com
gastos acima de 50%.

despesas como diárias, material de consumo, terceirizados e consultorias, por exemplo, em 2013,
apenas 16,7% dos municípios desse território
mantiveram esse padrão de gasto. No Médio/

Tabela 8.11: Faixas de gasto com custeio da máquina em relação à RCL – Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2010
Até 30%

Territórios
Alto Jequitinhonha
Capelinha
Diamantina

Entre 30% e 40%

Entre 40% e 50%

Acima de 50%

Total

Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

-

2

8,33

12

50,00

10

41,67

24

-

-

-

1

14,29

6

85,71

7

-

2

11,76

11

64,71

4

23,53

17

-

3

8,57

11

31,43

21

60,00

35

Almenara

-

-

-

1

20,00

4

80,00

5

Araçuaí

-

2

25,00

3

37,50

3

37,50

8

Felisburgo

-

-

-

1

20,00

4

80,00

5

Itaobim

-

1

16,67

2

33,33

3

50,00

6

Jacinto

-

-

-

-

-

4

100,00

4

Pedra Azul

-

-

-

4

57,14

3

42,86

7

-

5

8,47

23

38,98

31

52,54

59

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total

Fonte: FJP/IMRS

Tabela 8.12: Faixas de gasto com custeio da máquina em relação à RCL – Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2013
Até 30%

Territórios

Entre 30% e 40%

Entre 40% e 50%

Acima de 50%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

1

4,17

4

16,67

15

62,50

4

16,67

24

Capelinha

-

-

-

-

6

85,71

1

14,29

7

Alto Jequitinhonha
Diamantina

1

5,88

4

23,53

9

52,94

3

17,65

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

-

-

6

17,14

12

34,29

17

48,57

35

Almenara

-

-

1

20,00

2

40,00

2

40,00

5

Araçuaí

-

-

3

37,50

3

37,50

2

25,00

8

Felisburgo

-

-

-

-

1

20,00

4

80,00

5

Itaobim

-

-

1

16,67

1

16,67

4

66,67

6

Jacinto

-

-

-

-

2

50,00

2

50,00

4

Pedra Azul

-

-

1

14,29

3

42,86

3

42,86

7

1

1,69

10

16,95

27

45,76

21

35,59

59

Total

Fonte: FJP/IMRS.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP)
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Ações dessa natureza podem permitir pelo
menos duas leituras: a primeira no sentido de
que o gestor público, diante de conceitos como
gestão para resultados e accountability, vem
buscando maior eficiência da máquina pública,
com a redução de gastos mais relacionados às
áreas meios, para que sobrem mais recursos para
serem alocados nas áreas finalísticas. A segunda,
e não tão positiva como a primeira, é a que obriga
o gestor público a contingenciar os gastos de
natureza discricionária, em especial os de custeio
da máquina e investimento, para que haja receita
para ser alocada nos gastos obrigatórios ou de
natureza mais rígida, como o gasto com pessoal.
Portanto, o cruzamento dos dados das tabelas
8.11 e 8.12 com os da tabela 8.10 da subseção
anterior permite deduzir que, no caso dos municípios situados nesses dois territórios, a segunda
hipótese parece mais razoável, uma vez que se
nota um crescimento do gasto com pessoal em
detrimento do gasto com custeio da máquina.
A grande questão que fica é saber se os gastos
com custeio que estão sendo contingenciados
e/ou economizados não estão comprometendo

atividades importantes que devem ser desempenhadas pelos municípios. Contudo, esse tipo
de análise necessita de um estudo mais aprofundado com acesso a dados mais desagregados, o
que não será possível neste trabalho.
A tabela 8.13 registra a mediana do gasto com
custeio da máquina em relação à RCL dos territórios Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha, permitindo uma comparação
mais rápida entre os territórios, bem como com
o restante dos municípios do estado. Assim,
pode-se verificar que, como já descrito anteriormente, houve o crescimento negativo dos
percentuais destinados à rubrica em 2013, para
50% dos municípios localizados nos dois territórios estudados e em todos os microterritórios,
com exceção de Itaobim e Pedra Azul. Curiosamente, quando se analisa o gasto com pessoal,
os municípios do microterritório de Itaobim
também registraram recuo, demonstrando que
a economia verificada no custeio não foi usada,
pelo menos a princípio, para financiar o gasto
com pessoal.

Tabela 8.13: Mediana do gasto com custeio da máquina – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2010-2013 (em %)
Unidade geográfica

Mediana
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

44,92

44,29

1,40

Alto Jequitinhonha

48,95

44,78

8,52

Capelinha

54,45

46,46

14,67

Diamantina

45,66

43,97

3,70

53,99

49,39

8,52

Almenara

55,23

48,00

13,09

Araçuaí

47,09

42,61

9,51

Felisburgo

54,26

53,21

1,94

Itaobim

50,09

51,83

3,47

Jacinto

57,27

53,79

6,08

Pedra Azul

44,69

45,94

2,80

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS
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O mesmo comportamento de recuo no gasto
com custeio é percebido em relação à mediana do
estado, embora, nesse caso, essa tenha sido a menor
variação negativa registrada, de apenas 1,4%.
c. Esforço em investimento/ Despesa Total (DT)
O esforço em investimento indica, em termos
percentuais, a parcela do orçamento público
municipal destinado às despesas realizadas com
investimentos e inversões financeiras.
Nas contas públicas, os investimentos e as inversões financeiras são espécies de receita de capital.
As primeiras correspondem a despesas com obras e
aquisição de máquinas e equipamentos de caráter
permanente, ao passo que as inversões correspondem à aquisição de imóveis em utilização, aquisição de bens para revenda, aquisição de títulos
de crédito de títulos representativos de capital já
integralizado, constituição ou aumento de capital
de empresas, concessão de empréstimos, entre
outros. O indicador é apurado levando-se em consideração o esforço de investimento realizado pela
administração pública local em relação ao total
das despesas públicas. Sua análise deve ser feita
de maneira conjunta, considerando os gastos com
pessoal e de custeio da máquina pública, uma vez
que estes são os outros dois grupos de despesa
mais significativos nas contas públicas.
Assim, o indicador expressa o grau de priorização, bem como a capacidade da administração na realização de investimentos que
contribuem para expandir os equipamentos
urbanos e o capital social básico da comunidade, aumentando, consequentemente, sua
capacidade de oferta de políticas públicas. O
grau de prioridade conferido a esses gastos
pode ser visto, assim, como indicador não
somente de uma visão de futuro, mas também
de maior economicidade nas despesas correntes da administração.
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Dessa forma, quanto maior a parcela do gasto
realizado com investimento, melhor a atuação
do município, tendo em vista a tendência de eficiência da gestão pública ao reduzir os demais
gastos aplicados em pessoal e custeio da máquina.
Consequentemente, a economia gerada pode ser
aplicada na promoção do desenvolvimento com
sustentabilidade das contas públicas. Contudo,
ainda que esteja presente essa tendência de
aumento da eficiência da máquina pública com
a redução dos gastos correntes e o consequente
aumento dos gastos com investimentos financiados a partir do superávit orçamentário, a discussão deve avançar para a qualidade do gasto
realizado na rubrica investimento. Muitos desses
gastos podem não ser traduzidos em benefícios
para a população, devendo ser analisados caso a
caso, considerando os registros financeiros no seu
nível mais desagregado. Portanto, essas são limitações importantes verificadas para o indicador
e que devem ser consideradas para uma análise
mais ponderada da atuação governamental.
Embora se trate de um indicador gerado com base
nas contas públicas municipais, ao apresentá-lo
para o território considerando o desempenho
dos municípios ali presentes, estar-se-á permitindo a discussão acerca da capacidade desses
municípios no tocante à priorização ou não de
despesas públicas que teriam, pelo menos em
tese, um efeito multiplicador, por serem as mais
propensas a gerar condições de expansão da
infraestrutura pública e de ampliação da oferta
de políticas públicas para a população.
As tabelas 8.14 e 8.15 apresentam, respectivamente, a distribuição dos municípios localizados
no Alto Jequitinhonha e no Médio/Baixo Jequitinhonha por faixa de esforço em investimento,
para os anos 2010 e 2013.
Verifica-se que em 2010 houve maior concentração de municípios na faixa intermediária (entre
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Tabela 8.14: Faixas de esforço em investimento em relação ao gasto total – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
Territórios

Abaixo de 5%

Entre 5% e 10%

Entre 10% e
15%

Entre 15% e
20%

Acima de 20%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Alto
Jequitinhonha

1

4,17

7

29,17

12

50,00

3

12,50

1

4,17

24

Capelinha

-

-

1

14,29

4

57,14

1

14,29

1

14,29

7

Diamantina

1

5,88

6

35,29

8

47,06

2

11,76

-

-

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

2

5,71

7

20,00

15

42,86

9

25,71

2

5,71

35

Almenara

-

-

2

40,00

3

60,00

-

-

-

-

5

Araçuaí

-

-

1

12,50

3

37,50

4

50,00

-

-

8

Felisburgo

-

-

1

20,00

1

20,00

1

20,00

2

40,00

5

Itaobim

-

-

-

-

5

83,33

1

16,67

-

-

6

Jacinto

-

25,00

-

-

2

50,00

1

25,00

-

-

4

Pedra Azul

1

14,29

3

2,86

1

14,29

2

28,57

-

-

7

3

5,08

14

23,73

27

45,76

12

20,34

3

5,08

59

Total
Fonte: FJP/IMRS

Tabela 8.15: Faixas de esforço em investimento em relação ao gasto total – Alto Jequitinhonha e
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013
Territórios

Abaixo de 5%

Entre 5% e 10%

Entre 10% e
15%

Entre 15% e
20%

Acima de 20%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Alto
Jequitinhonha

12

50,00

7

29,17

3

12,50

1

4,17

1

4,17

24

Capelinha

4

57,14

3

42,86

-

-

-

-

-

-

7

Diamantina

8

47,06

4

23,53

3

17,65

1

5,88

1

5,88

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

17

48,57

14

40,00

3

8,57

1

2,86

-

-

35

Almenara

2

40,00

2

40,00

1

20,00

-

-

-

-

5

Araçuaí

4

50,00

3

37,50

-

-

1

12,50

-

-

8

Felisburgo

4

80,00

1

20,00

-

-

-

-

-

-

5

Itaobim

1

16,67

3

50,00

2

33,33

-

-

-

-

6

Jacinto

2

50,00

2

50,00

-

-

-

-

-

-

4

Pedra Azul

4

57,14

3

42,86

-

-

-

-

-

-

7

29

49,15

21

35,59

6

10,17

2

3,39

1

1,69

59

Total
Fonte: FJP/IMRS
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10% e 15%) de esforço, em quaisquer dos territórios, sendo que, para o Alto Jequitinhonha, 50%
dos municípios se concentraram nessa faixa e, para
o Médio/Baixo Jequitinhonha, 42,9% realizaram
investimentos entre 10% e 15% do seu gasto. Em
2013, a maior parcela de municípios realizou gastos
com investimento que não ultrapassaram os 10%,
sendo a maior concentração na faixa inicial, onde,
no Alto Jequitinhonha, 50% dos seus municípios
investiram até 5% do seu orçamento e, no Médio/
Alto Jequitinhonha, foram 48,6%.
A tabela 8.16 apresenta a mediana verificada
para o esforço em investimento para os territórios estudados e seus respectivos microterritórios, em 2010 e 2013. Esses dados correspondem
a uma síntese da tabela anterior, ao demonstrar o
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valor para o indicador no qual se encontram 50%
dos municípios acima e 50% abaixo. Assim, fica
explícito o crescimento negativo verificado no
período, com recuos de até 78%, como o ocorrido com Felisburgo, cuja mediana passou de
um investimento de 17,57% do orçamento em
2010 para 3,72% em 2013. Somente os microterritórios de Itaobim e de Almenara registraram
uma variação menor do que a verificada para a
mediana do estado, ou seja, enquanto 50% dos
municípios reduziram seus investimentos em
até 43,34%, 50% dos municípios localizados no
microterritório de Almenara e de Itaobim reduziram em 39,18% e 35,67%.
Como dito anteriormente, a análise desse indicador deve ser feita levando em consideração

Tabela 8.16: Mediana do gasto com investimento em relação ao gasto total – Alto Jequitinhonha e do
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2013 (em %)
Mediana
Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

11,86

6,72

43,34

Alto Jequitinhonha

11,18

5,07

54,65

Capelinha

12,78

3,53

72.38

Diamantina

10,53

5,30

49,67

11,86

5,36

54,81

Almenara

10,26

6,24

39,18

Araçuaí

15,19

4,74

68,80

Felisburgo

17,57

3,72

78,83

Itaobim

12,84

8,26

35,67

Jacinto

11,19

6,03

46,11

Pedra Azul

9,75

4,32

55,69

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS
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o comportamento das despesas com pessoal e
das despesas referentes ao custeio da máquina.
Assim, para os dois territórios e para quase todos
os microterritórios, houve redução dos gastos
com investimento e com o custeio da máquina
em detrimento do aumento do gasto com pessoal, que é uma despesa cuja natureza é obrigatória e de caráter mais rígido, o que implica a
maior dificuldade de contingenciamentos a curto
prazo, além de representar muitas vezes moeda
de barganha política, tendo em vista a promessa
de cargos nas eleições municipais.
d. Gasto com saúde
O indicador de gasto com saúde revela o grau de
comprometimento das receitas próprias municipais
com as ações relacionadas à política de saúde.
A Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/88) expõe no art. 196 que a saúde
é um direito de todos e um dever do Estado. Para
financiar o sistema de saúde e garantir recursos
para a área, em 2000, a CRFB/88 foi alterada pela
Emenda Constitucional (EC) nº 29, que estabeleceu pisos de gastos com recursos próprios para
os entes federados. Assim, os municípios passam
a ter de alocar no mínimo 15% de suas receitas de
impostos e transferências de impostos nas ações
de saúde. Em 2012, a EC foi regulamentada pela
Lei Complementar 141, definindo de maneira
mais clara quais os tipos de despesas podem ser
considerados despesas na área da saúde. Com
isso, além da proteção dada a essa área de política pública, a Constituição cria mecanismos para
fortalecer o processo de descentralização.
A legislação a ser observada no tocante ao cumprimento do mínimo de 15% na área de saúde
contempla:
•• Art. 198, § 2º da CRFB/88, regulamentado
pelo art. 77, III e § 4º do Ato de Disposições

Transitórias Constitucionais (ADTC) da Constituição Federal de 1988, definidas pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro
de 2000;
•• A partir de 2012, o art. 198, § 2º da CRBF/88
passa a ser regulamentado pela Lei Complementar nº 141, de 2012.
A leitura do índice pressupõe que, quanto maior
o gasto com saúde, melhor para a população do
município. Entretanto, isso deve ser analisado
com cuidado, pois ter uma grande quantidade de
recursos destinada à saúde não significa necessariamente que eles estejam sendo gastos da
melhor maneira possível.
Toda essa estrutura de financiamento criada visa
descentralizar a política pública, aproximando-a do
cidadão. Portanto, é papel do município garantir o
acesso da população à saúde pública de qualidade,
de forma a atender às suas necessidades básicas.
Contudo, se por um lado a definição de parâmetros mínimos de gastos representa proteção e
garantia para a política pública, por outro se pode
considerar que a fixação desse gasto mínimo
acaba por engessar as despesas do município,
uma vez que este pode ter maiores deficiências
em áreas como a educação, mas ser obrigado a
destinar parte do recurso à saúde.
Tal como todos os indicadores de finanças
públicas, a sua apuração refere-se à opção realizada pelo Governo Municipal quanto à alocação
de seus recursos financeiros na área de saúde,
cumprindo ou não a obrigação constitucional de
gastar no mínimo 15% de suas receitas próprias
advindas dos impostos com a política pública.
Do ponto de vista do território, contudo, a análise
também se mostra importante por permitir verificar se determinadas regiões estão enfrentando

155

Gestão municipal

mais ou menos dificuldades no cumprimento
dessa obrigação. Tal fato pode ser um dos fatores
preponderantes para a compreensão do comportamento dos indicadores finalísticos da política pública de saúde. Daí a necessidade de uma
análise conjunta dos indicadores financeiros e
finalísticos para se ter uma visão holística da área.
As tabelas 8.17 e 8.18 apresentam as faixas de
gasto com saúde nos territórios e seus respectivos microterritórios para os anos 2010 e 2013,
respectivamente. Nota-se que todos os municípios alocaram, na área de saúde, no mínimo, o

percentual exigido pela legislação. No caso do
Alto Jequitinhonha, em 2010, 50% dos municípios aplicaram entre 15% e 20% das suas receitas
na área e os outros 50% aplicaram mais de 20%.
Para o Médio/Baixo Jequitinhonha, 68,6% dos
municípios financiaram a política pública com
algo entre 15% e 20% de suas receitas, o restante dos municípios conseguiu aplicar um
pouco mais (acima de 20%), naquele ano.
Em 2013, uma parte dos municípios conseguiu
migrar de faixa de gasto, passando a aplicar em
saúde percentuais maiores de sua receita de

Tabela 8.17: Faixas de gasto com saúde em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
Até 15%

Entre 15% e 20%

Acima de 20%

Total

Territórios
Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

-

12

50,0

12

50,0

24

Capelinha

-

3

42,9

4

57,1

7

Diamantina

-

9

52,9

8

47,1

17

-

24

68,6

11

31,4

35

Almenara

-

4

80,0

1

20,0

5

Araçuaí

-

3

37,5

5

62,5

8

Felisburgo

-

4

80,0

1

20,0

5

Itaobim

-

4

66,7

2

33,3

6

Jacinto

-

3

75,0

1

25,0

4

Pedra Azul

-

6

85,7

1

14,3

7

-

36

61,0

23

39,0

59

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total

Fonte: FJP/IMRS
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impostos, como ocorre com alguns municípios
localizados nos microterritórios de Diamantina,
Araçuaí, Felisburgo e Jacinto. Vale destacar que
apenas o microterritório de Pedra Azul teve um
município que apresentou recuo quanto ao
gasto realizado na área, passando da faixa de
maior gasto para a de menor gasto.
Como nas subseções anteriores, a tabela das
medianas, tabela 8.19, além de permitir análise
mais sintética considerando o recorte para 50% dos
municípios localizados nos territórios e microterritórios, propicia uma comparação com a mediana
de Minas Gerais. Assim, pela análise da tabela 8.19
é possível perceber que as medianas dos dois territórios estudados são inferiores a mediana verificada para o estado de Minas Gerais (20,84% em

2010 e 21,69% em 2013), sendo que metade dos
municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha gastou
em saúde no máximo 18,22% de suas receitas
de impostos em 2010 e um pouco mais em 2013
(18,82%). Dos microterritórios as medianas mais
expressivas foram de Araçuaí e Capelinha, em
ambos os anos, valendo destacar ainda o microterritório de Felisburgo, que apresentou variação positiva de 21,75% no gasto realizado na área.
e. Gasto com educação
O indicador de gasto com educação expressa
o percentual comprometido das receitas próprias dos municípios com a área. A Constituição
da República Federativa do Brasil (CRFB/88), no
artigo 212, determina uma parcela obrigatória

Tabela 8.18: Faixas de gasto com saúde em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos –Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013
Até 15%

Entre 15% e 20%

Acima de 20%

Total

Territórios
Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

-

9

37,5

15

62,5

24

Capelinha

-

3

42,9

4

57,1

7

Diamantina

-

6

35,3

11

64,7

17

-

22

62,9

13

37,1

35

Almenara

-

4

80,0

1

20,0

5

Araçuaí

-

2

25,0

6

75,0

8

Felisburgo

-

3

60,0

2

40,0

5

Itaobim

-

4

66,7

2

33,3

6

Jacinto

-

2

50,0

2

50,0

4

Pedra Azul

-

7

100,0

-

-

7

-

31

52,5

28

47,5

59

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total
Fonte: FJP/IMRS
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Tabela 8.19: Mediana de gasto com saúde em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2013 (em %)
Mediana
Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

20,84

21,69

4,08

Alto Jequitinhonha

20,13

21,08

4,72

Capelinha

20,51

20,20

1,51

Diamantina

19,64

21,70

10,49

18,22

18,82

3,29

Almenara

17,04

16,46

3,40

Araçuaí

21,26

21,65

1,83

Felisburgo

16,09

19,59

21,75

Itaobim

18,75

18,75

-

Jacinto

18,30

19,99

9,23

Pedra Azul

18,22

16,60

8,89

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS

de aplicação das receitas na política pública
de educação por parte dos entes federados.
Segundo esse dispositivo, os municípios deverão
aplicar, anualmente, no mínimo 25% da receita
resultante de impostos e de transferências de
impostos na manutenção e no desenvolvimento
do ensino. Dessa forma, a área de educação é
considerada uma política pública protegida,
tendo um mínimo de recursos públicos garantidos para as atividades que visem amenizar as
disparidades socioeconômicas e promover o
desenvolvimento do capital humano.

trouxe o conceito de “educação básica”, obrigatória
e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, dividida em
pré-escola, fundamental, médio. Ainda segundo
essa lei, é dever do Estado ofertar vagas na rede
escolar pública para crianças de até 5 anos de idade,
na educação infantil; garantir o acesso aos deficientes físicos, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados,
em todos os níveis e etapas do aprendizado (ensino
especial), bem como a todos os que não concluíram
os ensinos fundamental e médio na idade própria
(Educação de Jovens e Adultos – EJA).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394/1996), alterada pela Lei nº 12.796/2013,

Portanto, a atuação da União, dos estados e dos
municípios na prestação desses serviços públicos
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de ensino descritos anteriormente ocorre de
maneira estruturada e com responsabilidades
definidas por ente federado. Aos municípios cabe
ofertar a educação infantil em creches e pré-escola e, com prioridade, o ensino fundamental. A
sua atuação em outros níveis de ensino somente
ocorrerá quando estiverem atendidas plenamente as demandas de sua área de competência
e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela CRFB/88 à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino.
Dessa maneira, analisar se o mínimo previsto
pela Carta Constitucional é devidamente destinado à educação é essencial para que a política pública desenhada não seja comprometida pela insuficiência dos recursos públicos,
por não ter o suporte financeiro adequado,
traduzindo-se, assim, em metas esvaziadas e
distantes de sua função social de promoção de
maior igualdade entre os indivíduos.
Quanto maior o indicador, maior o comprometimento de recursos dos municípios daquele território para a área de educação e, quanto menor,
menor o comprometimento. Não obstante a leitura
correta do sentido do indicador, ele não dever ser
analisado de maneira isolada dos indicadores finalísticos da política de educação, por não ser suficiente para permitir conclusões mais profundas que
tocam questões como a eficiência e qualidade do
gasto ou mesmo com as questões atinentes à qualidade dos serviços públicos ofertados à população.
Embora o indicador seja apurado para o município, a análise para os territórios, mostra-se
salutar ao evidenciar quais regiões do estado
estão cumprindo essa obrigação.
As tabelas 8.20 e 8.21, ao apresentarem o percentual
de gasto na área segundo faixas para os territórios
e microterritórios, para os anos de 2010 e de 2013,
respectivamente, permitem não apenas verificar

a quantidade de municípios que vem cumprindo
a obrigação constitucional de aplicação de um
valor mínimo na política pública, como também a
eventual mudança de comportamento em relação
à alocação do recurso. Assim, é possível perceber
que, em ambos os anos, 100% dos municípios dos
dois territórios cumpriram a exigência de aplicação
de 25% das suas receitas próprias advindas de
impostos em educação. Contudo, em 2013 houve
um esforço maior de aplicação de recursos na área
por parte de dois municípios situados no Alto Jequitinhonha, mais especificamente no microterritório
de Capelinha, enquanto no Médio/Baixo Jequitinhonha (microterritórios de Almenara e Araçuaí)
também dois municípios reduziram o seu percentual de gastos na área, passando à faixa entre 25 e
30% da receita própria.
Conquanto, como ficou demonstrado nas
tabelas 8.20 e 8.21, todos os municípios dos
territórios analisados tenham cumprindo a
exigência mínima de gasto, apresentando percentuais acima do exigido pela legislação, a
tabela 8.22 mostra que do ponto de vista das
medianas, ou seja, considerando os percentuais
observados para a metade dos municípios localizados nesses territórios, estes foram abaixo do
verificado para as medianas do estado nos dois
anos analisados, tendo o Alto Jequitinhonha
apresentado melhor desempenho.

8.3

EQUILÍBRIO FISCAL

O indicador de equilíbrio fiscal expressa o resultado fiscal entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas para um determinado ano ou
exercício financeiro.
Uma gestão eficiente e responsável exige do
administrador público o acompanhamento e
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Tabela 8.20: Faixas de gasto em educação em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010
Até 20%

Entre 20%
e 25%

Qt.

Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

-

-

23

95,83

1

4,17

24

Capelinha

-

-

6

85,71

1

14,29

7

Diamantina

-

-

17

100,00

-

-

17

-

-

31

88,57

4

11,43

35

Almenara

-

-

4

80,00

1

20,00

5

Araçuaí

-

-

6

75,00

2

25,00

8

Felisburgo

-

-

5

100,00

-

-

5

Itaobim

-

-

6

100,00

-

-

6

Jacinto

-

-

4

100,00

-

-

4

Pedra Azul

-

-

6

85,71

1

14,29

7

-

-

54

91,53

5

8,47

59

Territórios

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total

Entre 25% e 30%

Acima de 30%

Total

Fonte: FJP/IMRS

Tabela 8.21: Faixas de gasto em educação em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013
Até 20%

Entre 20%
e 25%

Qt.

Qt.

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

-

-

21

87,50

3

12,50

24

Capelinha

-

-

5

71,43

2

28,57

7

Diamantina

-

-

16

94,12

1

5,88

17

-

-

33

94,29

2

5,71

35

Almenara

-

-

5

100,00

-

-

5

Araçuaí

-

-

7

87,50

1

12,50

8

Felisburgo

-

-

5

100,00

-

-

5

Itaobim

-

-

5

83,33

1

16,67

6

Jacinto

-

-

4

100,00

-

-

4

Pedra Azul

-

-

7

100,00

-

-

7

-

-

54

91,53

5

8,47

59

Territórios

Alto Jequitinhonha

Médio/Baixo Jequitinhonha

Total
Fonte: FJP/IMRS

Entre 25% e 30%

Acima de 30%

Total
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Tabela 8.22: Mediana do gasto em educação em relação às receitas de impostos e transferências de
impostos – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2013 (em %)
Mediana

Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

27,13

27,32

0,70

Alto Jequitinhonha

26,62

26,23

1,47

Capelinha

26,63

27,82

4,47

Diamantina

26,61

25,95

2,48

26,50

26,05

1,70

Almenara

26,68

26,03

2,44

Araçuaí

26,18

26,38

0,76

Felisburgo

25,43

26,40

3,81

Itaobim

26,60

25,96

2,41

Jacinto

26,03

25,82

0,81

Pedra Azul

26,79

25,80

3,70

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS

o controle das contas públicas de forma a não
incorrer em desequilíbrios. A busca pelo maior
controle e equilíbrio das finanças públicas é
uma constante que deve ser perseguida por
todo governo, independentemente da esfera,
do tamanho e das disponibilidades financeiras.
Todos devem se adequar a sua própria realidade,
lançando mão, quando necessário, de medidas
de austeridade fiscal, com o contingenciamento
das despesas e reequilíbrio das contas.
Assim, o objetivo do indicador é evidenciar se
o município está conseguindo viver dentro das
suas possibilidades financeiras, com as receitas
comportando as despesas. Em outras palavras, o
que se pretende demonstrar é se o ente governamental – no caso, se os municípios de um determinado território – estão sendo capazes de prover os
serviços públicos indispensáveis para a sociedade,
sem incorrer em déficits orçamentários.
Esse indicador deve ser analisado com parcimônia e nunca de maneira isolada, uma vez
que eventuais déficits podem ocorrer em um
ano, por motivos de força maior, e no exercício

seguinte serem adotadas medidas que se traduzam na recuperação das contas públicas, com
a implementação de mecanismos que visem à
austeridade fiscal e ao aumento da eficiência da
máquina pública.
Outra questão que deve ser observada em conjunto com a análise desse indicador é a capacidade do ente governamental de ter uma gestão
planejada e transparente, que observe limites,
condições e regras estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar
101/2000). Algumas limitações que impedem
uma herança fiscal nefasta para as administrações futuras são:
•• Aumento de despesas em geral: nos últimos
oito meses do mandato, os administradores
somente podem contrair obrigações que
possam ser cumpridas integralmente até o
fim do seu mandato (art. 42 da LRF);
•• Para o gasto com pessoal: é proibido o aumento de gasto com pessoal nos últimos 180 dias
do mandato (art. 21, parágrafo único, da LRF);

161

Gestão municipal

Embora o indicador expresse a situação de superávit ou déficit de determinado município, a análise para os territórios visa evidenciar, por meio
dos dados municipais, quais as regiões do estado
estão ou não incorrendo em déficit.

•• Restos a pagar: quando não haja disponibilidade suficiente de caixa, fica vedada a inscrição
de restos a pagar no último ano do exercício
(art. 42, da LRF, e art. 59 da Lei nº 4.320/64); e
•• Operações de crédito por antecipação de receita: é exigido maior rigor para a contratação
de novos empréstimos de curto prazo nos
quais o intuito é a antecipação de receitas,
devendo estas serem liquidadas até o final do
exercício financeiro de sua contratação, nos
termos do art. 38 da LRF.

Pela análise das tabelas 8.23 e 8.24 ficam explícitas, respectivamente, a existência de superávit
ou déficit entre os municípios pertencentes ao
Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha,
nos anos 2010 e 2013. Ambos os territórios
tiveram aproximadamente 50% dos municípios
com superávit de até 5% em 2010. Cinco municípios (Turmalina – 5,29%, Alvorada de Minas –
8,09%, Carbonita – 9,08%, Itamarandiba – 8,65%
e Salto da Divisa – 7,3%) apresentaram superávit
entre 5% e 10%, e apenas um apresentou superávit entre 10 e 15% – Monte Formoso (14,24%).

Quanto maior o indicador, maior é o desequilíbrio
fiscal, indicando a necessidade de buscar a maior
eficiência e economicidade na promoção das
políticas públicas e no desempenho da máquina
estatal. Por sua vez, quanto menor o percentual,
maior a austeridade e, portanto, o cumprimento
de um dos principais aspectos relacionados à responsabilidade do administrador público.

Em relação aos déficits nesse ano, aproximadamente 27% dos municípios registraram déficits

Tabela 8.23: Faixas de percentual de superávit e déficit orçamentário – Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2010
Superávit
De 0 a 5%

Entre 5% e
10%

Qt.

%

Qt.

%

Alto
Jequitinhonha

12

50,0

4

Capelinha

3

42,9

Diamantina

9

Médio/Baixo
Jequitinhonha

Déficit
Entre 10% e
15%

De 0 a 5%

Entre 5% e
10%

%

Qt.

%

Qt.

16,7

-

6

1

14,3

-

52,9

3

17,6

17

48,6

1

2,9

Almenara

1

20,0

Araçuaí

5

Felisburgo

Territórios

Acima de
15%

Total

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

25,0

-

1

4,2

1

4,2

24

3

42,9

-

-

7

-

3

17,6

-

1

5,9

5,9

7

2,9

10

28,6

4

11,4

2

5,7

-

35

-

-

2

40,0

1

20,0

1

20,0

-

5

62,5

-

-

2

25,0

-

1

12,5

-

8

2

40,0

-

-

2

40,0

20,0

-

-

5

Itaobim

3

50,0

-

16,7

2

33,3

-

-

-

6

Jacinto

3

75,0

-

-

-

-

4

Pedra Azul

3

42,9

-

-

7

29

49,2

1,7

59

Total
Fonte: FJP/IMRS

1

5

Qt.

Entre 10% e
15%

1

1

1

25,0

-

-

-

2

28,6

2

28,6

1,7

16

27,1

4

6,8

8,5

1

-

3

5,1

1

1
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Tabela 8.24: Faixas de percentual de superávit e déficit orçamentário – Alto Jequitinhonha e Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2013
Superávit
Territórios

De 0 a 5%

Entre 5% e
10%

Déficit
Entre 10% e
15%

De 0 a 5%

Entre 5% e
10%

Entre 10% e
15%

Acima de
15%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

Alto
Jequitinhonha

14

58,3

3

12,5

-

-

5

20,8

1

4,2

1

4,2

24

4,2

24

Capelinha

5

71,4

2

28,6

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

Diamantina

9

52,9

1

5,9

-

-

5

29,4

1

5,9

1

5,9

7

5,9

7

Médio/Baixo
Jequitinhonha

13

37,1

6

17,1

2

5,7

9

25,7

5

14,3

-

-

35

-

35

Almenara

1

20,0

-

-

1

20,0

3

60,0

-

-

-

-

5

-

5

Araçuaí

5

62,5

1

12,5

-

-

1

12,5

1

12,5

-

-

8

-

8

Felisburgo

1

20,0

1

20,0

-

-

2

40,0

1

20,0

-

-

5

-

5

Itaobim

2

33,3

1

16,7

1

16,7

1

16,7

1

16,7

-

-

6

-

6

Jacinto

-

-

2

50,0

-

-

1

25,0

1

25,0

-

-

4

-

4

Pedra Azul

4

57,1

1

14,3

-

-

1

14,3

1

14,3

-

-

7

-

7

27

45,8

9

15,3

2

3,4

14

23,7

6

10,2

1

1,7

59

1,7

59

Total
Fonte: FJP/IMRS

de até 5%, sendo que no Médio/Baixo Jequitinhonha, quatro municípios tiveram déficit
entre 5 e 10% (Rubim – 5,58%, Águas Vermelhas – 5,99%, Cachoeira do Pajeú – 6,92% e Rio
do Prado – 9,91%), dois tiveram déficit entre 10
e 15% (Jordânia – 10,41% e José Gonçalves de
Minas – 11,61%) e um teve déficit acima de 15%
(Gouveia – 19,07%).
Em 2013, houve uma melhoria no tocante ao
superávit para os dois territórios, com aumento do
número de municípios com superávit entre 5% e
10% e entre 10% e 15%, passando de respectivamente 8,5% dos municípios para 15,3%, e de 1,7%
para 3,4%. Da mesma forma, houve redução dos
deficitários em até 5% da receita (passou de 27,1%
para 23,7%), mas um aumento dos que tiveram
déficit de 5% a 10% (passou de 5,2% para 10,2%
dos municípios). O maior déficit entre os territórios
foi em Datas (14% da receita pública), no microterritório de Diamantina, tendo ligeiro aumento em
relação ao verificado em 2010 (13,33%).

A tabela 8.25 mostra a mediana do equilíbrio
fiscal no período. Nota-se que, para metade dos
municípios do estado, em 2010, o superávit foi de
até 0,52% da receita pública, e, em 2013, para a
mesma parcela de municípios verifica-se déficit
de até 0,21% ao invés de superávit, demonstrando, portanto, um maior desequilíbrio das
contas públicas. Comparando as medianas dos
territórios, percebe-se que os municípios do Alto
Jequitinhonha apresentaram contas mais equilibradas do que as do Estado e as do Médio/Baixo
Jequitinhonha. Os microterritórios com maior
desequilíbrio foram Almenara e Felisburgo,
ambos localizados nesse último território.
Como dito anteriormente, esse indicador não deve
ser analisado de maneira isolada, necessitando
de uma leitura conjunta com vários outros indicadores, como os que procuram relacionar as receitas
às despesas, como os gastos com pessoal, o custeio
da máquina e o investimento. Além disso, deve
ser analisado de maneira evolutiva, considerando
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Tabela 8.25: Mediana do equilíbrio fiscal – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha –
2010-2013 (em %)
Mediana

Unidade geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

0,52

0,21

140,38

Alto Jequitinhonha

1,75

1,57

10,57

Capelinha

0,69

3,87

460,87

Diamantina

1,82

0,31

82,97

0,02

1,19

5.850,00

Almenara

1,46

1,37

6,16

Araçuaí

0,46

3,12

578,26

Felisburgo

0,83

1,09

31,33

Itaobim

0,57

1,56

173,68

Jacinto

2,12

1,66

21,70

Pedra Azul

0,77

0,20

125,97

Médio e Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS

uma série histórica, na qual fique demonstrado se
a situação de equilíbrios ou desequilíbrio é algo
conjuntural ou mesmo representa algo mais estrutural, que necessita de um maior cuidado. Assim,
como os dados usados na análise não são para a
série histórica, mas apenas para dois anos, as conclusões tiradas devem ser vistas com parcimônia.
Mas, usando os demais indicadores para dar o
suporte aos resultados apresentados para o equilíbrio fiscal, pode-se concluir que, via de regra, o território do Médio/Baixo Jequitinhonha apresentou
piores resultados do que o Alto Jequitinhonha,
necessitando de maior apoio governamental para
se desenvolver e gerenciar as suas contas públicas.

8.4

ENDIVIDAMENTO

O indicador expressa o nível de endividamento
municipal medido a partir da dívida consolidada líquida (DCL) em relação à receita corrente
líquida (RCL).

Como Dívida Consolidada Líquida, entende-se
a Dívida Pública Consolidada (dívida bruta em
títulos, contratos, empréstimos superiores a 12
meses, precatórios judiciais emitidos a partir de
5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que foram incluídos,
bem como operações de crédito com prazo inferiores a 12 meses, mas registrados como receitas
no orçamento) deduzidas as disponibilidades
de caixa, as aplicações financeiras e os demais
haveres financeiros da administração pública. Por
essa definição, dada pelo art. 1º da Resolução nº
40, de 2001, do Senado, que regulamenta o art.
52, VI e IX, da Constituição Federal, e o art. 30
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), pode-se
dizer que o indicador de endividamento reflete o
estoque da dívida, enquanto o indicador de equilíbrio fiscal sugere indícios da dimensão conjuntural das finanças públicas municipais.
Assim, o indicador mostra a relação entre o
montante da dívida da administração pública
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de um determinado ente (variável estoque) e as
receitas líquidas arrecadadas anualmente por ele
(variável fluxo). A partir dessa relação, fica evidenciada que tais receitas vão comportar não só
o financiamento das atividades desempenhadas
pelo poder público, no fornecimento de bens e
serviços à população, bem como aquelas destinadas ao pagamento do serviço dessa dívida
(juros e amortizações do principal contratado em
operações de crédito).

o refinanciamento do principal atualizado da
dívida mobiliária; e deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao
limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o. Vencido
o prazo dos três quadrimestres subsequentes, e a
dívida não tendo retornado ao limite, e enquanto
perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da
União ou do estado.

A Resolução nº 40/2001, impôs o limite de 1,2 da
RCL para o endividamento dos municípios. Esse
limite poderá ser atingido somente até 2016,
sendo que todos que se encontram acima desse
patamar, ou seja, com dívida superior ao previsto
na resolução, deverão ajustar-se à razão de 1/15
avos por ano, a contar de 2002.

Caso seja o último ano do mandato do prefeito,
ele terá apenas o primeiro quadrimestre para
adequar-se aos limites legais. Do contrário, aplicar-se-ão imediatamente as medidas restritivas
descritas acima.

Para os municípios que estão abaixo de 120%
da RCL, há a possibilidade de contratar novas
operações de crédito, tanto internas como
externas, até o atingimento do limite. Entretanto, outros parâmetros que refletem o comprometimento das contas municipais também
devem ser observados e mantidos dentro de
limites legais, como o percentual das operações
de crédito realizadas em um exercício financeiro
em relação à RCL, o comprometimento anual
com amortizações e juros e o gasto com pessoal
e seus encargos.
A LRF definiu em seu art. 31 que, caso a dívida
consolidada de um ente da federação ultrapasse
o respectivo limite ao final de um quadrimestre,
deverá ser ela reconduzida ao limite até o término
dos três subsequentes, reduzindo o excedente
em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento)
no primeiro. Como forma de penalizar e forçar a
recondução aos limites normativos, o ente que
ainda perdurar nos excessos estará proibido de
realizar operação de crédito interna ou externa,
inclusive por antecipação de receita, ressalvado

Quanto mais alto o indicador, maior a parcela de
suas receitas que é destinada naquele ano para
o pagamento do serviço da dívida e menor é a
parcela que restará para garantir a oferta de serviços essenciais para a sociedade. Quanto menor
a relação, maior a capacidade do município de
contar com recursos disponíveis para suprir a
demanda por bens públicos da população. Tais
definições dependem das condições de sua contratação e dos prazos de vencimento.
As tabelas 8.26 e 8.27 mostram os municípios
dos territórios e microterritórios distribuídos por
faixa de endividamento para os anos de 2010 e
2013, respectivamente. Nos dois anos estudados,
a maior parte dos municípios, de ambos os territórios, não se endividou, sendo os percentuais de
37,29% em 2010 e 35,59% em 2013.
Quando se analisa aqueles endividados, pode-se
perceber que novamente a parcela de municípios endividados encontra-se na primeira faixa
de endividamento, ou seja, até 5% da Receita
Corrente Líquida (RCL). Pela comparação entre os
anos, é possível perceber, inclusive, uma melhora
na situação de endividamento dos municípios

2

3

2

1

Felisburgo

Itaobim

Jacinto

Pedra Azul

Fonte: FJP/IMRS

22

3

Araçuaí

Total

1

Almenara

12

7

Diamantina

Médio/Baixo Jequitinhonha

3

10

Qt.

Capelinha

Alto Jequitinhonha

Territórios

%

37,29

14,29

50,00

50,00

40,00

37,50

20,00

34,29

41,18

42,86

41,67

Até 0%

11

3

0

0

1

3

0

7

2

2

4

Qt.

18,64

42,86

-

-

20,00

37,50

-

20,00

11,76

28,57

16,67

%

De 0 a 5%

8

0

1

3

0

1

2

7

0

1

1

Qt.

13,56

-

25,00

50,00

-

12,50

40,00

20,00

-

14,29

4,17

%

De 5% A 10%

6

0

0

1

1

1

3

2

1

3

Qt.

10,17

-

-

-

20,00

12,50

20,00

8,57

11,76

14,29

12,50

%

De 10% a 20%

5

2

0

0

2

3

3

Qt.

8,47

28,57

-

-

-

-

-

5,71

17,65

-

12,50

%

De 20% a 30%

Tabela 8.26: Faixas de endividamento municipal – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010

6

1

1

1

0

3

3

3

Qt.

10,17

14,29

25,00

-

20,00

-

-

8,57

17,65

-

12,50

%

De 30% a 60%

1

0

0

0

1

1

0

0

Qt.

1,69

-

-

-

-

-

20,00

2,86

-

-

-

%

Acima de 60%

59

7

4

6

5

8

5

35

17

7

24

Total
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Tabela 8.27: Faixas de endividamento municipal – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2013
Territórios

Até 0%

De 0 a 5%

De 5% a10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

De 30% a 60%

Total

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

Qt.

%

9

37,50

5

20,83

2

8,33

2

8,33

5

20,83

1

4,17

24

Capelinha

3

42,86

2

28,57

1

14,29

1

14,29

-

7

Diamantina

6

35,29

3

17,65

1

5,88

1

5,88

5

29,41

1

5,88

17

Médio/Baixo
Jequitinhonha

12

34,29

10

28,57

4

11,43

2

5,71

3

8,57

4

11,43

35

Almenara

0

-

2

40,00

1

20,00

-

-

2

40,00

5

Araçuaí

4

50,00

3

37,50

1

12,50

-

-

Felisburgo

2

40,00

1

20,00

20,00

-

Itaobim

3

50,00

2

33,33

16,67

-

-

Jacinto

1

25,00

1

25,00

-

-

1

25,00

Pedra Azul

2

33,33

1

16,67

1

16,67

0

-

2

33,33

21

35,59

15

25,42

6

10,17

4

6,78

8

13,56

Alto Jequitinhonha

Total

1

1

-

8
1

1

5

20,00

5

-

6

25,00

4

-

6

8,47

59

Fonte: FJP/IMRS

Tabela 8.28: Mediana do endividamento municipal – Alto Jequitinhonha e Médio/Baixo Jequitinhonha
– 2010-2013 (em %)
Mediana
Unidade Geográfica
2010

2013

Variação (%)

Minas Gerais

1,61

2,86

77,64

Alto Jequitinhonha

4,31

3,28

23,90

Capelinha

0,73

2,51

243,84

Diamantina

4,70

4.28

8,94

3,59

1,58

55,99

Almenara

6,91

7,55

9,26

Araçuaí

1,38

0,49

64,49

Felisburgo

1,60

2,16

35,00

Itaobim

3,10

0,21

93,23

Jacinto

3,46

12,10

249,71

Pedra Azul

3,98

6,87

72,61

Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: FJP/IMRS
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da região, com a redução nos níveis de endividamento, e, por consequência, do comprometimento de parcelas mais expressivas da receita
com o pagamento do serviço da dívida, havendo,
portanto, a redução do seu estoque. Vale destacar
que apenas em 2010 um município da região
estudada apresentou uma dívida acima de 60%
(Rubim, no microterritório de Almenara, com
64,79%), tendo esse mesmo município reduzido
sua dívida para 54,59% da RCL, em 2013.
A tabela 8.28 apresenta a análise do endividamento dos territórios e seus microterritórios pela
perspectiva das medianas. Assim, considerando a
metade dos municípios de ambos os territórios,
houve uma redução dos níveis de endividamento,
sendo que para o conjunto de municípios do
Médio/Baixo Jequitinhonha a redução foi maior
do que do Alto Jequitinhonha. Esse comportamento foi diverso do verificado para a mediana
dos municípios de Minas Gerais, no qual houve
um aumento expressivo de 77,64% entre os dois
anos. Os microterritórios de Capelinha, no Alto
Jequitinhonha, e Jacinto, no Médio/Baixo Jequitinhonha, apresentaram altíssimo crescimento no
nível de endividamento de 50% dos seus municípios: 243,84% e 249,71%, respectivamente.

8.5

CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES

O bom desempenho das funções demandadas
às administrações municipais requer capacidade
de gestão, que envolve questões que vão além
dos problemas localizados na dimensão econômico-financeira (fiscal, tributária e monetária). De
fato, outras dimensões revelam-se sobremaneira
importantes, como a institucional-administrativa
e a sociopolítica. Essas se relacionam com a capacidade de planejamento, direção e controle das
ações, com a profissionalização dos servidores
públicos, com a capacidade institucional de arti-
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culação interinstitucional (celebração de consórcios e de convênios com outros entes federados)
e de articulação com a sociedade na implementação dos conselhos setoriais, entre outras.
Questões relacionadas com o tamanho do
município, suas potencialidades econômicas ou
naturais também influenciam as condições de
atuação da administração municipal e devem se
constituir em pano de fundo num processo de
avaliação sobre o seu desempenho.
Nos territórios do Alto Jequitinhonha e do
Médio/Baixo Jequitinhonha, cerca de 85% dos
municípios (50 dentre os 59 municípios dos
dois territórios) têm população até 23.772 habitantes, dos quais 11 têm menos de 5.000 habitantes (tabela 8.29).
Nesses municípios, conforme destacado na temática Desenvolvimento Produtivo e Meio Ambiente
(volume 3), predominam características típicas da
atividade agropecuária na sua fase primária, ou
seja, pouca transformação e agregação de valor ao
produto, e, como decorrência, baixo dinamismo
econômico. As transferências monetárias diretas
às famílias (benefícios de prestação continuada,
bolsa família, pensões e aposentadorias) representam parcela expressiva da renda local. Além
disso, são, conforme apresentado na análise aqui
realizada, municípios com reduzida capacidade
de arrecadação de tributos, tanto próprios quanto
transferidos (ICMS), e por isso dependentes das
transferências intergovernamentais, especialmente do Fundo de Participação Municipal (FPM),
na formação da receita municipal.
As ações propostas, apresentadas a seguir, procuram
abarcar os problemas da administração municipal
tanto na área econômico-financeira como nas áreas
institucional-administrativa e na sociopolítica. Essas
proposições foram apresentadas e discutidas nas
oficinas participativas e ajustadas de acordo com as
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Tabela 8.29: Distribuição dos municípios por faixas populacionais no Alto e Médio/Baixo
Jequitinhonha – 2014
Alto Jequitinhonha
Faixas População

Médio/Baixo Jequitinhonha

Quantidade
de
municípios

%

População

%

Quantidade
de
municípios

%

População

%

Até 5.000

9

37,5

36.924

11,9

2

5,7

9.527

1,9

Entre 5.000 e 10.188

6

25,0

40.063

12,9

13

37,1

95.731

19,5

Entre 10.188 e 23.772

5

20,8

82.072

26,5

15

42,9

224.906

45,9

Entre 23.772 e 50 mil

4

16,7

150.741

48,7

5

14,3

159.916

32,6

Entre 50 mil e 156 mil

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Entre 156 mil e 500 mil

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Maior que 500 mil

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Total

24

100

309.800

100

35

100

490.080

100

Fonte: FJP/IMRS (2015)
(1) Faixas definidas conforme as categorias de repasse do Fundo de Participação Municipal (FPM)

discussões nelas realizadas. Podem ser agrupadas
segundo duas orientações principais: a) sustentabilidade fiscal do gasto público e b) ampliação da
capacidade institucional dos municípios na formulação, planejamento, implementação e avaliação de
políticas públicas.
a. Sustentabilidade fiscal do gasto público
Os municípios dos territórios do Jequitinhonha
caracterizam-se por baixo nível de arrecadação das
receitas e pelo crescimento de despesas rígidas e
obrigatórias, como o gasto com pessoal. A sustentabilidade fiscal do gasto passa pelo fortalecimento
da base econômica e dos consequentes impactos
sobre a arrecadação, pela busca de outras fontes de
financiamento e pela criação ou aperfeiçoamento
dos mecanismos de gestão das contas públicas,
incluindo o maior controle dos gastos.
Ações sugeridas:
1. Incentivar a atualização do cadastro imobiliário, do cadastro das empresas contribuintes do Imposto sobre Serviços (ISS) e da legislação tributária municipal;

2. Incentivar a implementação de políticas de
combate à sonegação e evasão fiscal e minimizar as práticas de elisão fiscal;
3. Incentivar a observância dos limites estabelecidos na legislação para o gasto com pessoal, realização de operações de crédito, nível
de endividamento e comprometimento da
RCL com o pagamento da dívida;
4. Incentivar a execução dos gastos públicos
dentro dos parâmetros das metas bimestrais
de receitas, de forma a criar uma cultura de
manutenção do equilíbrio fiscal;
5. Criar uma rede de informações coordenadas pelas associações de municípios quanto
a políticas públicas que recebem recursos
estaduais e municipais, de forma a buscar a
integração das políticas públicas federais, estaduais e municipais;
6. Adotar as ações recomendadas nos subeixos
de desenvolvimento produtivo para promover o desenvolvimento econômico, que visam ampliar a base produtiva local;
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7. Estimular a implementação de política de
educação fiscal nas escolas, com vistas a
conscientizar a sociedade da importância da
cobrança dos tributos pelas prefeituras;

dores estão muitas vezes despreparados para
desempenharem as funções de planejamento,
execução, gerenciamento, elaboração de leis,
fiscalização e controle.

8. Incentivar a negociação com os bancos de
taxas mais rentáveis para as eventuais aplicações financeiras decorrentes de recursos que
aguardam em caixa sua utilização;

Ações sugeridas:

9. Buscar a captação dos recursos públicos nos
demais entes federados, por meio de convênios, emendas parlamentares individuais e
de bancada;
10. Buscar habilitar-se nos critérios de distribuição do ICMS aos municípios do estado, considerando os critérios nos quais os municípios
são fortes, mas trabalhar e buscar se fortalecer naquelas políticas públicas que são mais
fracas, respeitando a sua vocação e perfil cultural, social e econômico;
11. Criar uma rede de informações coordenadas pelas associações de municípios quanto
a políticas públicas que recebem recursos
estaduais e municipais, de forma a buscar a
integração das políticas públicas federais, estaduais e municipais.
b. Ampliação da capacidade institucional dos
municípios na formulação, planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas
Os municípios dos territórios do Jequitinhonha
enfrentam dificuldades relacionadas ao planejamento, direção, controle e articulação das
ações estatais. Essas dificuldades refletem a
baixa qualificação profissional dos servidores,
somada à inexistência de política de profissionalização e capacitação para o desempenho
da função pública. Isso é verdade também
para a área política, ou seja, prefeitos e verea-

1. Incentivar a capacitação do corpo técnico das
administrações municipais na criação de planos
orçamentários (PPA, LDO e LOA), tendo como
base a realidade local; bem como o acompanhamento e monitoramento dos programas
governamentais definidos nos planos orçamentários e, de maneira especial, os programas
e/ou projetos estratégicos do município;
2. Incentivar a capacitação do corpo técnico
das administrações municipais na criação de
planos orçamentários (PPA, LDO e LOA), tendo como base a realidade local, e nas correspondentes necessidades da população;
3. Estimular a definição de níveis de priorização
para programas e projetos desenvolvidos em
âmbito municipal e constantes nos instrumentos orçamentários;
4. Incentivar a criação e o acompanhamento de
metas para a execução do gasto público;
5. Estimular a priorização dos gastos constitucionais para as áreas de saúde e educação;
6. Incentivar a observância dos limites estabelecidos na legislação para o gasto com pessoal, realização de operações de crédito, nível
de endividamento e comprometimento da
RCL com o pagamento da dívida;
7. Incentivar a execução dos gastos dentro dos
parâmetros das metas de receitas bimestrais
para a eventual adequação e consequente
equilíbrio fiscal;

170

Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha

8. Promover cursos de capacitação de gestão
pública municipal para novos prefeitos e vereadores eleitos;

15. Estimular parcerias com a iniciativa privada e
organizações não governamentais situadas
no Jequitinhonha;

9. Promover cursos de capacitação para os servidores públicos municipais alocados no setor de planejamento orçamentário das várias
secretarias nas áreas de administração financeira e orçamentária e gestão de programas/
projetos públicos;

16. Incentivar a criação de mecanismos voltados
para a gestão participativa, de forma a viabilizar ou permitir a participação direta de representantes da sociedade civil, por meio de conselhos de gestão política, comitês e comissões,
orçamento participativo, entre outros.

10. Incentivar os municípios a usarem sistemas informatizados para a construção dos
instrumentos de planejamento financeiro-orçamentário, com o intuito de otimizar
os processos de formulação, execução e
avaliação;
11. Incentivar a participação dos servidores que
ocupam cargos de gerência no processo de
elaboração dos planos de governo e do orçamento;
12. Incentivar os municípios a introduzir metas de
resultados e indicadores de acompanhamento nos programas governamentais locais definidos nos planos orçamentários, e que são
operacionalizados pelo orçamento;
13. Estimular a criação de uma unidade central
treinada para auxiliar as secretarias municipais na apresentação de projetos com o intuito de pleitear recursos voluntários de editais
lançados por órgãos estaduais e federais;
14. Incentivar a capacitação dos servidores para
acompanhar e monitorar a execução de projetos estratégicos do município, inclusive
aqueles que recebem recursos externos e
que, portanto, são objetos de prestação de
contas, com regras específicas e previamente definidas;
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Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e Transmissão
S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo como objeto a cooperação
técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento de projeto de p
 esquisa que c ontenha
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance territorial para e struturação do Plano
de Desenvolvimento para o Vale do J equitinhonha (PDVJ), no intuito de subsidiar a
atuação da Cemig GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e
públicos nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.
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