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Ao se observar que na ausência de condições ambientais adequadas 

não é possível assegurar a qualidade de vida e a equidade social às gerações 

futuras, o presente estudo teve como proposta principal analisar a interação 

entre as variáveis representativas da qualidade de vida e da qualidade 

ambiental, por meio dos Índices de Condições Ambientais (ICA) e de 

Desenvolvimento Socioambiental (IDSA). O estado de Minas Gerais foi 

escolhido para a análise dado as suas características locacionais e 

infraestruturais. Estudar o relacionamento entre meio ambiente e qualidade de 

vida é extremamente importante, pois o desenvolvimento está estritamente 

relacionado com essas duas variáveis. A metodologia utilizada se baseou na 

construção de índices, nos quais foram incorporadas inúmeras variáveis. Tais 

variáveis refletem as condições de moradia, poluição e degradação ambiental, 

além da renda per capita, longevidade e escolaridade. Os resultados indicaram 

um ICA médio para o estado de Minas Gerais de 0,746, índice considerado 

razoável já que Minas é um estado de um PIB e crescimento econômico 

relativamente altos. Além do ICA, foi também calculado o IDSA, que obteve 

valor médio igual a 0,598. Este valor sugere uma média de desenvolvimento 

baixo. Ao se observar que o IDH do estado foi de 0,825 (PNUD/2007), 

considerado um IDH elevado pela ONU, o IDSA foi abaixo do esperado, 

demonstrando que os municípios mineiros ainda têm muito a fazer pelo meio 

ambiente. Deve-se salientar que o PIB per capta e o Índice de Condições 

Ambientais foram variáveis extremamente importantes para discriminar os 

municípios melhores e piores classificados no ranking do IDSA. Além da renda, 

outras características como as condições de moradia também tiveram 

destaque na construção desse índice. Tais variáveis são frutos de políticas 

públicas alcançadas ao longo do tempo. Uma sugestão de política pública seria 

o governo investir em melhorias nas condições de saneamento básico e 



procurar gerar e distribuir melhor a renda para a população do estado. Estes 

tipos de políticas conduziriam a resultados importantes em termos de 

desenvolvimento sustentável. 


