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RESUMO 

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) foi criado pelo Conselho Estadual de Saneamento 

(CONESAN) em 1999, para ser aplicado aos municípios de São Paulo, de modo a ser adaptável 

para às peculiaridades locais de outras regiões que aplicassem o ISA. É utilizado para avaliar 

as condições de saneamento nos municípios, podendo ser utilizado na etapa de diagnóstico dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e nos relatórios de acompanhamento para 

verificação da efetividade das ações propostas. O objetivo do estudo foi analisar o Indicador de 

Salubridade Ambiental (ISA) originalmente proposto pelo CONESAN (1999) com base em 

consulta à especialistas e propor adequações que possibilitem a atualização e padronização do 

Indicador perante o cenário do saneamento brasileiro. Os especialistas foram selecionados de 

acordo com sua experiência prévia e trabalhos desenvolvidos na área de saneamento. A análise 

dos especialistas indicou que os indicadores e subindicadores propostos originalmente pelo 

CONESAN eram adequados para compor o ISA, no entanto deviam passar por alterações em 

sua concepção para representar a realidade local. Foi realizada a análise de cada indicador e 

seus respectivos subindicadores, conforme as considerações feitas pelos especialistas, 

buscando-se avaliar se tais observações possuem embasamento pelas publicações científicas 

sobre a temática. Foram recomendados novos subindicadores na composição do ISA para todos 

os indicadores primários, obtidos diretamente dos resultados da consulta aos especialistas, 

exceto para o Indicador de Recursos Hídricos (IRH). O Indicador de Salubridade Ambiental 

mostrou-se uma ferramenta favorável a elaboração de Políticas Públicas, pois possibilita 

identificar as principais deficiências relacionadas ao setor de saneamento, identificando ações 

prioritárias para o planejamento urbano e ambiental, no entanto, deve-se dar continuidade a tal 

pesquisa para que seja confirmada a efetividade das alterações aqui propostas. 

Palavras-chave: Saúde Ambiental; Salubridade Ambiental; Políticas Públicas; Planejamento 

Urbano e Ambiental; Municípios Goianos. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos importantes para o entendimento do presente 

trabalho, bem como uma breve contextualização do tema. Além disso é apresentado o objetivo 

geral da pesquisa e os objetivos específicos.  

1.1. Introdução 

Analisando os dados dispostos no Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS), 

pode-se observar que grande parte da população brasileira tem acesso ao saneamento básico, 

no entanto, o déficit existente ainda é grande. No ano de 2015, 18,7% da população brasileira 

não tinha acesso à água tratada e apenas 48,2% tinha acesso à coleta de esgoto, sendo que 

destes, 42,3% não era tratado (SNIS, 2015). A precariedade das condições sanitárias está 

intimamente relacionada com as ações do Poder Público, uma vez que é resultada da carência 

crônica de investimentos e pela deficiência ou ausência de políticas públicas voltadas para a 

área (BRASIL, 2013). 

A aprovação da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, foi um marco histórico para o 

cenário do saneamento no Brasil ao estabelecer a Política Nacional de Saneamento Básico 

(BRASIL, 2007). O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB foi estabelecido como um 

instrumento para a implementação da referida Política e além disso a Lei nº 11.445/2007 

determinou o Plano como uma condicionante para o acesso aos recursos orçamentários da 

União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. O Decreto 

nº 7.217, de 21 de junho de 2010, ao regulamentar a referida Lei, definiu a data na qual a 

determinação passaria a ter vigor. Desde então sofreu 3 alterações, sendo que a mais recente 

fixa a data de 31 de dezembro de 2019 como prazo máximo para que os municípios elaborem 

seus Planos. 

Para avaliar o progresso da implementação da Política no país, o Ministério das Cidades, 

elaborou um documento sobre o Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB), onde foi realizado um levantamento dos municípios brasileiros que já elaboraram o 

Plano ou que ainda estavam em fase de elaboração (BRASIL, 2017).  O Panorama foi 

construído sob uma amostra de 70% (3.905 municípios) do total de municípios brasileiros, uma 
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vez que os 30% restantes não responderam o questionário utilizado ou não foi possível 

encontrar informações secundárias destes. O resultado final revelou que 68% dos municípios 

brasileiros (3.785) declararam possuir o PMSB ou que estão em fase de elaboração. A título de 

exemplificação, tem-se o Estado de Goiás, onde entre os 246 municípios existentes, foi possível 

obter informações apenas de 157 municípios (63,8%), desses 14% declararam possuir o Plano 

e 77% dos municípios declararam estar em fase de elaboração.  

Neste contexto está inserido o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), como um 

instrumento desenvolvido para avaliar as condições de saneamento nos municípios, compondo 

a etapa de diagnóstico dos PMSB e também os Relatórios de Monitoramento, que irão avaliar 

o desempenho dessas áreas ao longo dos anos, enquanto o Plano estiver em implantação. O 

Indicador foi criado pelo Conselho Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo 

(CONESAN) em 1999, para ser aplicado no contexto dos municípios de São Paulo, mas de 

modo a ser adaptável para se adequar às peculiaridades locais de outras regiões que buscassem 

aplicar o ISA. 

Teixeira (2017) avaliou a adaptabilidade do ISA como uma falha, uma vez que a sua 

reconfiguração constante suprime a comparabilidade, uma premissa fundamental dos 

indicadores. Deste modo, a comparabilidade dos resultados obtidos com o ISA se restringe à 

duas situações: a) àqueles que possuem a mesma composição de pesos, indicadores e 

subindicadores além de mesmo critério de cálculo e pontuação e b) ao mesmo ISA sendo 

avaliado ao longo do tempo para identificar avanços e retrocessos nos cenários analisados. O 

autor também aponta a desatualização do Indicador devido à época em que foi desenvolvido, 

portanto não incorpora temas atuais do saneamento como coleta seletiva, desempenho das 

estações de tratamento de esgoto, consumo per capita de água, entre outros.  

A consulta à literatura, disposta no capítulo 2, permitiu observar que sua forma original tem 

sido modificada ao longo do tempo para atender diferentes demandas, de modo que as variações 

do ISA foram aplicadas principalmente na esfera acadêmica, sendo encontradas poucas 

referências que estudem o uso do Indicador aplicado a seu alvo principal: a administração 

pública. 

Sendo assim, mostra-se relevante a análise do Indicador de Salubridade Ambiental a fim de se 

obter um Indicador capaz de traduzir as reais condições sanitários dos municípios, de modo a 
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auxiliar a gestão integrada da administração pública. Para isso, o presente trabalho tomou como 

exemplo os municípios do Estado de Goiás, para possibilitar discussões acerca da efetividade 

dos indicadores e respectivos subindicadores, as quais poderão ser observadas futuramente na 

adequação do ISA para diferentes regiões.  

1.2. Objetivos 

Analisar o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) originalmente proposto pelo CONESAN 

(1999) com base em consulta à especialistas e propor adequações que possibilitem a atualização 

e padronização do Indicador perante o cenário do saneamento brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo irá abordar alguns conceitos básicos, para ilustrar o contexto em que a pesquisa 

foi realizada e apresentar como se deu a evolução do Indicador de Salubridade Ambiental ao 

longo dos anos, desde o momento em que foi desenvolvido. Para isso, o capítulo foi dividido 

em cinco seções, sendo elas: Planos de Saneamento Básico (PSB), apresentando definições e 

objetivos deste instrumento; Indicadores e suas funções, apontando conceitos básicos, seu 

histórico e sua aplicabilidade; O uso de indicadores na formulação de políticas públicas; 

Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), apresentando como foi desenvolvido e aplicado ao 

longo dos anos, e Urban Health Index (UHI), contextualizando com a literatura internacional. 

2.1. Plano de Saneamento Básico (PSB) 

Segundo Menezes (1984), a definição clássica de saneamento foi definida como um conjunto 

de medidas e ações a serem aplicadas no meio ambiente a fim de prevenir doenças ou promover 

a saúde. O saneamento básico, por sua vez, restringe este conceito às ações voltadas para a 

contenção de patogênicos e vetores. Enquanto o saneamento ambiental abrange variáveis mais 

complexas, tratando de aspectos culturais, socioeconômicos e administrativos para alcançar o 

equilíbrio ecológico, portanto, requer uma abordagem multidisciplinar.  

Brasil (2007) ao elencar as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definiu como o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e 

manejo de águas pluviais. O Plano de Saneamento Básico (PSB) surgiu como um instrumento 

de planejamento da Política Pública de Saneamento, através da Lei Federal nº 11.445. A referida 

Lei iniciou uma fase desafiadora para o setor de saneamento no Brasil ao incorporar na 

perspectiva de saneamento básico os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, 

ambientais e educacionais. Isto pode ser verificado ao observar os princípios básicos firmados 

para nortear a elaboração das políticas públicas, sendo eles: 

 i) a universalização do acesso do serviço de saneamento básico, através de ações íntegras, 

seguras e de qualidade e regularidade adequadas; 

 ii) a promoção da saúde pública, garantindo a segurança da vida e do patrimônio e a proteção 

do meio ambiente; 
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iii) articulação entre as políticas de desenvolvimento urbano, de proteção ambiental e de 

controle social; 

iv) adoção de tecnologias apropriadas à realidade local e regional, utilizando soluções graduais 

e progressivas e integrando-as com a gestão eficiente dos recursos hídricos, respeitando as 

peculiaridades locais e regionais; 

v) gestão de transparência, estabelecendo um sistema de informação e segurança, qualidade e 

regularidade; 

vi) promoção da sustentabilidade econômica, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários.  

A elaboração da Política Pública de Saneamento ficou a cargo dos titulares do serviço, os 

municípios, cabendo a eles a elaboração do Plano de Saneamento Básico. No entanto, a Lei 

Federal nº 11.445/2007 determinou que os titulares poderão delegar as atividades referentes à 

organização, regulação, fiscalização e prestação destes serviços (BRASIL, 2007).  

Sendo assim, o PSB deverá orientar a prestação dos serviços públicos, levando em consideração 

sobretudo os princípios de participação e controle social, a fim de democratizar o processo de 

decisão e implementação das ações de saneamento. Para isso, Brasil (2007) prevê que os Planos 

deverão contemplar no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 
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Tratando-se do diagnóstico, no que se refere ao saneamento, esta etapa tem como objetivo obter 

informações acerca de inúmeros aspectos relacionados na prestação dos serviços de 

saneamento, na área urbana e rural, sendo eles: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Manejo de Resíduos Sólidos e Manejo de Águas Pluviais. 

O diagnóstico deve abranger as questões técnicas e sociais, mantendo o diálogo entre os pontos 

objetivos e subjetivos, de modo que as informações e dados técnicos deem embasamento às 

discussões com a sociedade e esta forneça informações sobre a sua percepção em relação à 

realidade socioambiental da comunidade (BRASIL, 2011). 

O levantamento destas informações objetiva conhecer a fundo a realidade e peculiaridades 

locais, apontando as carências e suas causas e as experiências de êxito. Somente a partir disso 

é possível planejar e implementar ações minimizadoras e corretivas personalizadas ao contexto 

em que a região está inserida.  

A etapa final do diagnóstico é marcada pela elaboração do Relatório Final do Diagnóstico da 

Prestação dos Serviços de Saneamento Básico, este documento traz os resultados encontrados 

de forma consolidada, formando a caracterização e a avaliação da salubridade ambiental do 

local de estudo por meio de indicadores sanitários, de saúde, ambientais e econômicos 

(BRASIL, 2011). Deste modo, esta pesquisa irá trabalhar com um indicador específico utilizado 

dentro da etapa de diagnóstico, o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), que é apenas um 

dos instrumentos utilizados para identificar as principais fragilidades no panorama do 

saneamento regional ou local. 

2.2. Indicadores e suas funções 

Antes de tratar sobre o ISA é necessário entender algumas definições acerca dos indicadores, 

para elucidar sua importância em avaliações sistemáticas. O primeiro ponto a ser abordado é 

quanto aos termos “indicador” e “índice”. O Manual Básico do CONESAN (1999) utiliza os 

dois termos, de forma que os índices foram utilizados no cálculo dos indicadores. Observando 

a literatura internacional, trabalhos como os de Mitchel (1996) e WHO (2014) não apresentaram 

diferenças conceituais entre os dois termos. Sendo assim, a mesma tendência foi adotada para 

esta pesquisa.  

Os indicadores são ferramentas úteis na observação de fenômenos, permitem descrever suas 

características e/ou avaliar seu desenvolvimento ao longo do tempo e do espaço (PNUMA, 
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2004). Entretanto, este processo começa qualitativamente e se transforma em uma informação 

quantitativa. 

Martin (2001), em seu estudo sobre o desenvolvimento da análise estatística da sociedade entre 

os séculos XVII e XIX, afirma que foi neste período em que a estatística adotou uma nova 

vertente: a ciência de descrição, ou seja, através da estatística foi possível registrar e analisar 

fatos e dados, transformando-os em informações. O enriquecimento desse novo significado veio 

no final do século XIX com o desenvolvimento de índices e indicadores econômicos que 

transmitiam ideia de norma, convenção social, de padrão. 

Apesar de Rodrigues (2010) afirmar que a literatura é imprecisa em relação ao início do uso 

desta ferramenta, Lima (2014) afirma que os indicadores sociais foram os pioneiros, sendo 

primeiramente utilizados em 1947. Os indicadores ambientais, por outro lado, foram 

considerados mais recentes por Aravéchia Junior (2010), que remeteu seu desenvolvimento aos 

anos 80 e 90.  

No entanto, é imprescindível compreender que o desenvolvimento destes recursos permitiu 

atribuir valores aos fenômenos observados através da ponderação de aspectos relacionados ao 

objeto que está sendo avaliado, tornando estas medidas legítimas (RODRIGUES, 2010). Esta 

afirmação foi simplificada no conceito dado por Bellen (2006) de que os indicadores apontam 

para as características dos sistemas e realçam seu comportamento, sendo possível simplificar 

fenômenos complexos, de modo a torná-los mais compreensíveis e quantificáveis. 

Os conceitos encontrados na literatura convergem para o mesmo sentido de que os indicadores 

são meio de concentrar aspectos acerca de um tema e estabelecer numericamente o grau de 

interferência que cada um tem no panorama geral e assim, fornecer uma informação quantitativa 

que representa o cenário atual. Ou seja, de uma forma geral os indicadores foram desenvolvidos 

para gerar informações dentro de um meio saturado de dados (MITCHEL, 1996). Assim, em 

resumo às definições e conceitos apresentados, destaca-se as principais funções dos 

indicadores, elencadas pelas publicações do Comitê Científico sobre Problemas Ambientais - 

SCOPE (1997), sendo eles: 

i) Avaliar condições e tendências; 

ii) Permitir comparações entre lugares e situações; 

iii) Avaliar condições e tendências em relação à objetivos e metas; 



9 

 

 

 

Indicador de Salubridade Ambiental aplicado a municípios goianos 

XAVIER, A. P. M.; ALMEIDA, P. P. 

iv) Fornecer informações antecipadas sobre eventos; 

v) Antecipar futuras condições e tendências. 

Existem diversos grupos de indicadores: sociais, de educação, de saúde, sanitários, econômicos. 

O desenvolvimento destes irá depender de qual objetivo e meta se quer atingir, para que seja 

possível determinar quais aspectos são relevantes nesta análise. 

2.3. O uso de indicadores na formulação de políticas públicas 

Serão apresentados sistemas de avaliação dos serviços de saneamento básico, a nível nacional 

e internacional. Esses sistemas possuem indicadores em sua composição, que podem ser 

utilizados na elaboração de políticas públicas do setor de saneamento.  

2.3.1. Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) 

Segundo Carvalho (2013), com a vigência do Plano Nacional do Saneamento Básico 

(PLANSAB), se instituiu um Sistema de Avaliação de Desempenho dos Serviços baseado em 

indicadores normalizados de eficiência gerencial e operacional das companhias estaduais. 

Anualmente, as operadoras emitiam relatórios de desempenho à coordenação instituída pelo 

Plano que tinha como objetivo informar sobre a evolução dos prestadores em relação às metas 

progressivas de eficiência assumidas. 

Os relatórios eram agrupados e divulgados nos Catálogos Brasileiros de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (CABES), entre os anos de 1977 e 1995. Posteriormente, os indicadores 

consolidados nos relatórios evoluíram para o Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (CARVALHO, 2013). 

Hoje, o SNIS é o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento 

brasileiro, vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério 

das Cidades. As informações são fornecidas anualmente pelos prestadores de serviços, 

buscando-se ampliar o número de participantes, possuindo caráter operacional, gerencial, 

financeiro e de qualidade.   

O SNIS constitui-se como uma ferramenta para auxiliar no planejamento e execução de 

políticas públicas de saneamento, orientar a aplicação de recursos, avaliar o desempenho dos 

prestadores de serviços, orientar as atividades regulatórias e de fiscalização.   
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Os dados levantados são públicos, atualizados anualmente e disponibilizados através do 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos e Diagnóstico Anual de Águas Pluviais. É disponibilizado também o Glossário, onde 

constam nomes, definições, unidades de medida das informações primárias e indicadores, além 

das fórmulas de cálculo e definições complementares. 

2.3.2. Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) 

A Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), foi fundada em 8 de abril de 1999, 

sendo caracterizada como uma entidade de direito privado, sob a forma de associação civil. 

Seu objetivo é promover a mútua colaboração entre as associadas e os poderes públicos, na 

busca do aprimoramento da regulação e da capacidade técnica, a fim de contribuir para o avanço 

e consolidação da atividade regulatória em todo Brasil. Atualmente, possui 54 agências 

associadas (16 municipais, 4 intermunicipais, 27 estaduais, 7 federais) nos setores de energia, 

gás, saneamento e transportes. 

No ano de 2006, através de parceria com o Programa de Modernização do Setor Saneamento 

(PMSS), a ABAR realizou uma oficina internacional de indicadores para regulação dos serviços 

de água e esgotos. Participaram da oficina os representantes de 14 Agências Estaduais e 

Municipais, do Ente Regulador de Água de Buenos Aires (ETOSS), do Sistema de Informação 

em Água e Saneamento da Bolívia (SIAS) e da Associação de Entes Reguladores de Água 

Potável e Saneamento das Américas (ADERASA). O resultado da oficina foi a proposição de 

um conjunto de indicadores para regulação do saneamento, possuindo caráter operacional, 

econômico-financeiro e de qualidade (XIMENES, 2006). 

2.3.3 Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) 

O Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento foi criado em 1997 pela Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária (ABES) para reconhecimento das empresas do setor que se destacam 

pelas boas práticas de gestão dos serviços de saneamento. 

Segundo Carvalho (2013), os indicadores englobam os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos urbanos e manejo das águas pluviais. Por 
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sua vez, o prêmio se destaca pela utilização de indicadores como ferramenta de pontuação das 

empresas que concorrem anualmente. 

2.3.4. International Water Association (IWA): Associação Internacional da Água 

A nível internacional, destaca-se a International Water Association, através da publicação de 

manuais de Indicadores de Desempenho (ID) para os sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Em 1997 houve a formação de grupos de trabalho com participação de 

grande número de operadores e reguladores de vários países e como consequência, em 2000 

houve a publicação do primeiro manual de Indicadores de Desempenho para sistemas de 

abastecimento de água (CARVALHO, 2013). 

Segundo Alegre et al. (2004), os objetivos deste manual são pautados em fornecer um quadro 

de referência de indicadores de desempenho para constituir um instrumento de apoio à gestão 

das entidades reguladoras de sistemas de abastecimento de água e disponibilizar um 

subconjunto de indicadores para uso das entidades reguladoras, de acordo com suas 

necessidades específicas. 

Os indicadores propostos possuem caráter ambiental, operacional, econômico-financeiro, de 

infraestrutura, de recursos humanos e de qualidade dos serviços. 

2.3.5 International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET): 

Rede Internacional de Benchmarking para Serviços de Água e Saneamento 

A International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities é promovida pelo 

Banco Mundial e reúne banco de dados de prestadores de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de vários países com o objetivo de permitir o livre acesso à informação 

comparativa, a fim de promover melhores práticas entre os prestadores de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes partes do mundo. 

As informações são enviadas de maneira voluntária pelos diferentes prestadores de serviço e 

passam por um controle de qualidade. Entre as atividades realizadas, destaca-se o fornecimento 

de orientações sobre indicadores, definições e métodos de coleta de dados. 
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Os indicadores propostos são compostos por cobertura do serviço, desempenho da rede, custos 

operacionais e recursos humanos, qualidade do serviço, faturamento e cobrança e desempenho 

financeiro. 

2.4. O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) 

O conceito de salubridade ambiental foi apresentado por São Paulo (1992) como o nível de 

qualidade ambiental que tem capacidade de prevenir doenças relacionadas ao meio ambiente, 

bem como de promover o aperfeiçoamento da interação homem-meio de modo a favorecer a 

saúde pública. 

A Política Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo foi instituída pela Lei Estadual nº 

7.750 em 31 de março de 1992, que determinou como um dos instrumentos, o Plano Estadual 

de Saneamento. Em seu Capítulo II, Artigo nº 8, ficou determinado que o Plano seria elaborado 

a cada quatro anos com base em Planos Regionais de Saneamento Ambiental. Ou seja, o Estado 

seria dividido em regiões ou sub-regiões, que iriam representar o cenário do Estado como um 

todo. 

Para avaliar a eficácia desses Planos, a Lei nº 7.750/92 determinou em seu Artigo nº 9 que o 

CONESAN publicasse a cada ano um relatório sobre a "Situação da Salubridade Ambiental na 

Região". O referido Conselho foi regulamentado em 1997, acerca de sua composição e 

funcionamento, por meio do Decreto nº 41.679, que em artigo nº 5 dispõe sobre as atribuições 

do Conselho: 

I - acompanhar, através de relatório sobre a "Situação de 

Salubridade Ambiental no Estado de São Paulo", a evolução de 

indicadores sanitários, de saúde e ambientais, a caracterização 

qualitativa e quantitativa da prestação dos serviços públicos de 

saneamento e as tendências projetadas da oferta e demanda destes 

serviços;  

Foi neste contexto que o Indicador de Salubridade Ambiental foi desenvolvido pelo 

CONESAN. O indicador seria utilizado para representar as condições de salubridade nas 

regiões e sub-regiões do Estado, uma vez que foi criado para permitir a identificação e 
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avaliação, de maneira uniforme, das condições de saneamento em cada município (PIZA, 

2000).   

O Manual Básico do ISA (CONESAN, 1999) dispõe que o cálculo do Indicador foi realizado 

por meio de média ponderada entre indicadores específicos, relacionados direta ou 

indiretamente com a salubridade ambiental. Foram elencados os seguintes indicadores e seus 

respectivos subindicadores: 

a) Indicador de Abastecimento de Água - Iab; 

- Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água - Atendimento (Ica); 

- Indicador de Qualidade da Água Distribuída (Iqa); 

- Indicador de Saturação do Sistema Produtor - Qualidade (Isa); 

b) Indicador de Esgotos Sanitários - Ies; 

- Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (Ice); 

- Indicador de Esgoto Tratado (Ite); 

- Indicador de Saturação do Tratamento de Esgoto (Ise); 

c) Indicador de Resíduos Sólidos (Irs); 

- Indicador de Coleta de Lixo (Icr); 

- Indicador de Tratamento e Disposição Final (Iqr); 

- Indicador de Saturação da Disposição Final (Isr); 

d) Indicador de Controle de Vetores - Icv; 

- Indicador de Dengue (Ivd); 

- Indicador de Esquistossomose (Ive); 

- Indicador de Leptospirose (Ivl); 

e) Indicador de Recursos Hídricos - Irh; 

- Indicador de Qualidade de Água Bruta (Iqb); 

- Indicador de Disponibilidade dos Mananciais (Idm); 
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- Indicador de Fontes Isoladas (Ifi); 

f) Indicador Socioeconômico - Ise  

- Indicador de Saúde Pública (Isp); 

- Indicador de Renda (Irf); 

- Indicador de Educação (Ied); 

 Juntos deram forma à seguinte equação:  

𝐼𝑆𝐴 = 0,25 ∗ 𝐼𝑎𝑏 + 0,25 ∗ 𝐼𝑒𝑠 + 0,25 ∗ 𝐼𝑟𝑠 + 0,1 ∗ 𝐼𝑐𝑣 + 0,1 ∗ 𝐼𝑟ℎ + 0,05 ∗ 𝐼𝑠𝑒 

A situação de salubridade é classificada seguindo as seguintes faixas:  

Quadro 1: Faixas de classificação do ISA 

Situação de 

salubridade 

Pontuação do 

ISA 

Situação de 

salubridade 

Pontuação do 

ISA 

Insalubre 0 – 25,50 Média salubridade 50,50 – 75,50 

Baixa salubridade 25,50 – 50,50  Salubre 75,50 - 100 

Fonte: Adaptado CONESAN (1999) 

Deste modo, o ISA varia de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior o nível de 

salubridade. O critério de ponderação utilizado pelo CONESAN (1999) levou em consideração 

o nível de desenvolvimento em que os serviços públicos de saneamento se encontravam. Por 

exemplo, em um momento inicial o peso atribuído ao abastecimento de água foi de 40% porque 

considerou-se que a água era prioridade em qualquer contexto. No entanto, o serviço de 

abastecimento na região encontrava-se em uma melhor situação se comparado com outros 

serviços, como esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos. Deste modo, optou-se por 

fixar o peso de 25% para todos os serviços (PIZA, 2000). 

Ao analisar a redistribuição dos pesos é possível observar que os componentes do ISA são 

passíveis de serem reavaliados periodicamente, bem como necessitam desta análise, uma vez 

que a ponderação deve ser feita levando em consideração os pontos mais frágeis da conjuntura 

do saneamento básico na região em questão. Para analisar a estrutura do ISA parte-se do 

pressuposto que no decorrer do tempo, o acesso aos serviços de saneamento básico irá aumentar 

e com isso o cenário sofrerá mudanças, inclusive com a inserção de novas questões que irão 
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surgir em decorrência do desenvolvimento socioeconômico e ambiental e que deverão ser 

incluídas no cálculo do Indicador. 

Neste contexto, embora tenha sido desenvolvido para avaliar a realidade de São Paulo, o ISA 

vem sendo adaptado para diferentes estados e em diferentes aplicações. O Quadro 2 sintetiza 

os trabalhos consultados para embasar a presente pesquisa.  

Quadro 2: Resumo dos estudos que foram consultados para embasar a presente pesquisa e seus 

respectivos locais de aplicação. 

Autor (ano) Local de aplicação 

CONESAN (1999) São Paulo/SP 

Neri (2005) Ilha do Ouro/SE 

Batista (2005) João Pessoa (bairros litorâneos)/PB 

Silva (2006) Comunidades Periurbanas/PB 

Menezes (2007) Comunidades Carentes/MG 

Levati (2009) Criciúma/SC 

Aravéchia Junior (2010) Municípios goianos/GO 

Buckley (2010) Programa de Arrendamento Residencial (PAR) Aracaju/SE 

Souza (2010) Santa Rita/PB 

Prefeitura de Videira (2010) Videira/SC 

Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011) Doutor Pedrinho/SC 

Cabral et al. (2013) Céu Azul/PR 

Baggio (2013) Cocal do Sul/SC 

Albuquerque (2013) Comunidade Saramém-Brejo Grande/SE 

Viana (2013) Itapemirim/ES 

Neumann, Calmon e Aguiar (2013) Loteamento Carapebus/ES 

Cabral et al. (2013) Missal/PR 

Ambroso (2014) Araranguá/SC 

Prefeitura de Barbacena (2014) Barbacena/MG 

Lima (2014) Municípios goianos/GO 

Pinto et al. (2014) São Pedro do Iguaçu/PR 

Cunha e Silva (2014) Sub-bacia Hidrográfica do Rio Verde/BA 

Cabral (2015) Itaipu 

Santos et al. (2015) Palotina/PR 

Santos, F.F.S. (2016) Brejo Grande/SE 

Pinto et al. (2016) Diamante do Oeste/PR 

Teixeira (2017) Ouro Preto/MG 
Fonte: Autoria própria. 

Entre os 25 trabalhos consultados, 11 aplicaram o ISA conforme a proposição original feita 

pelo CONESAN (1999) e 8 modificaram todos os indicadores primários, seja na composição 

dos indicadores secundários, na distribuição da pontuação ou nos critérios dos cálculos. Os 
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demais modificaram determinados indicadores primários, no entanto mantiveram a 

metodologia do CONESAN (1999) para outros.  

Entre os que modificaram todos os indicadores primários estão Neri (2005), Menezes (2007), 

Buckley (2010), Prefeitura de Videira (2010), Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011), 

Albuquerque (2013), Prefeitura de Barbacena (2014), Santos (2016) e Teixeira (2017). Os 

demais trabalhos que modificaram apenas determinados indicadores de primeira ordem foram 

Levati (2009), Aravéchia Junior (2010), Baggio (2013), Neumann, Calmon e Aguiar (2013), 

Ambroso (2014) e Lima (2014). 

O Quadro 3 sintetiza a formulação utilizada por Neri (2005) ao analisar o povoado Ilha do Ouro, 

no município de Porto da Folha, Sergipe. 

Quadro 3: Cálculo do ISA elaborado por Neri (2005) para ser aplicado no povoado Ilha do Ouro em 

Aracajú. 

ISA = (IAA * 0,25) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,10) + (IDR * 0,05) + (ICM * 0,15) + (IECE * 0,10) + (ISA * 0,10) 

Componente de Abastecimento de 

Água (IAA) 

Componente de Drenagem Rural 

(IDR) 
Componente de Saúde Ambiental 

(ISA) 

 

Componente de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Componente de Condições de 

Moraria (ICM) 

Componente de Resíduos Sólidos 

(IRS) 

Componente Escolaridade e 

Socioeconômico (IECE) 

Fonte: Adaptado Neri (2005). 

Os indicadores secundários foram readaptados para que pudessem traduzir a realidade do 

povoado, de modo que o estudo foi subdividido por domicílios. Em comparação com o ISA 

proposto pelo CONESAN (1999), foram excluídos os indicadores primários de Recursos 

Hídricos e de Controle de Vetores. 

O Quadro 4 apresenta a formulação adotada por Menezes (2007) para a formulação do ISA 

aplicado a comunidades carentes de determinados municípios do Estado de Minas Gerais a fim 

de comparação com comunidades padrão.  

Quadro 4: Cálculo do ISA adotado por Menezes (2007) para ser aplicado em comunidades carentes a 

fim de comparação com comunidades padrão. 

ISA = (IAA * 0,20) + (IES * 0,20) + (IRS * 0,10) + (IDU * 0,10) + (ICM * 0,15) + (ISE * 0,10) + (ISH * 0,10) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAA) 

Indicador de Drenagem Urbana 

(IDU) 

Indicador de Higidez Ambiental e 

Pessoal (ISH) 
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Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Condições de Moraria 

(ICM) 

 

Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) Indicador de Condição 

Socioeconômica (ISE) 

Fonte: Adaptado Menezes (2007) 

Assim como em Neri (2005), o trabalho de Menezes (2007) subdividiu a análise por domicílios 

e excluiu os indicadores primários de Recursos Hídricos e Controle de Vetores. 

O Quadro 5 apresenta a formulação utilizada por Buckley (2010) para traduzir as condições de 

saneamento em empreendimentos do programa de arrendamento residencial em 

Aracajú/Sergipe. 

Quadro 5: Cálculo do ISA utilizado por Buckley (2010) para ser aplicado em empreendimentos do 

programa de arrendamento residencial no município de Aracajú/Sergipe. 

ISA = (IAB * 0,15) + (IES * 0,15) + (IRS * 0,10) + (ICV * 0,10) + (IEP * 0,10) + (ICM * 0,15) + (ISM * 0,10) + 

(IEE * 0,15) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAA) 

Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) 

Indicador de Satisfação com a 

Moradia (ISM) 

Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Espaço Público (IEP) 

Indicador de Efeitos sobre o 

Entorno (IEE) Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) Indicador de Condições de 

Moradia (ICM) 

Fonte: Adaptado Buckley (2010) 

O trabalho foi subdivido por domicílios e excluiu os indicadores de Recursos Hídricos e 

Socioeconômico originalmente propostos pelo CONESAN (1999). 

A Prefeitura de Videira/SC (2010) elaborou o ISA para ser utilizado como uma ferramenta de 

monitoramento da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Não foi apresentada a 

equação adotada para o cálculo do ISA, no entanto, foram descritos os indicadores e 

subindicadores que foram considerados. Sendo assim, os componentes do ISA foram: Indicador 

do Sistema de Abastecimento de Água (ISAA), Indicador do Sistema de Esgotamento Sanitário 

(ISES), Indicador de Drenagem Urbana (IDRE), Indicador de Manejo dos Resíduos Sólidos (IRES), 

Indicador Socioeconômico (ISEC), Indicador de Controle de Vetores (ICVT). Em comparação ao 

ISA do CONESAN (1999), o referido trabalho excluiu o Indicador de Recursos Hídricos.  
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O Quadro 6 apresenta a formulação adotada pela Prefeitura de Doutor Pedrinho/SC (2011) para 

verificar as condições de salubridade do município.  

Quadro 6: Cálculo do ISA utilizado pela Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011) no Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) ÷ 4 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador Resíduos Sólidos (IRS) 

Índice Municipal de Salubridade 

Ambiental e Sanitária (IMSAS) Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Drenagem Urbana 

(IDU) 

Fonte: Adaptado Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011) 

 O trabalho em questão estabeleceu como critério a equidade de importância entre os quatro 

setores do saneamento básico, de modo que foram excluídos os indicadores de Recursos 

Hídricos, Controle de Vetores e Socioeconômico originalmente propostos pelo CONESAN 

(1999). 

O Quadro 7 apresenta o ISA elaborado por Albuquerque (2013) para analisar a salubridade da 

comunidade Saramém, no município de Brejo Grande/SE. 

Quadro 7: Cálculo do ISA utilizado por Albuquerque (2013) para ser aplicado na comunidade Saramém, 

no município de Brejo Grande/SE. 

ISA = (IAB * 0,10) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,15) + (ISP * 0,10) + (ICM * 0,15) + (ISME * 0,05) + (IEPC * 0,15) 

+ (ISE * 0,05) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAA) 
Indicador de Saúde Pública (ISP) 

Indicador de Espaço Público 

Comunitário (IEPC) 

Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Características da 

Moradia (ICM) 
Indicador Socioeconômico (ISE) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) 

Indicador de Satisfação com a 

Moradia e Entorno (ISME) 

Fonte: Adaptado Albuquerque (2013) 

A análise do trabalho em questão foi dividida por domicílios e em comparação ao ISA proposto 

pelo CONESAN (1999), foram excluídos os indicadores de Recursos Hídricos e de Controle de 

Vetores. 

O Quadro 8 apresenta a fórmula adotada por Santos (2016) para traduzir as condições de 

saneamento da sede municipal de Brejo Grande/SE.  



19 

 

 

 

Indicador de Salubridade Ambiental aplicado a municípios goianos 

XAVIER, A. P. M.; ALMEIDA, P. P. 

Quadro 8: Cálculo do ISA utilizado por Santos (2016) para ser aplicado na sede municipal de Brejo 

Grande/SE. 

ISA = (IAB * 0,25) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,25) + (IDU * 0,10) + (ISP * 0,15)  

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAA) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) 
Indicador de Saúde Pública (ISP) 

Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Drenagem Urbana 

(IDU) 

Fonte: Adaptado Santos (2016) 

A análise feita por Santos (2016) foi subdivida por domicílios e em relação ao ISA 

originalmente proposto pelo CONESAN (1999) foram excluídos os indicadores de Recursos 

Hídricos, Controle de Vetores e Socioeconômico. 

O trabalho realizado por Teixeira (2017) construiu um ISA a ser aplicado para o município de 

Ouro Preto/MG, conforme sintetizado no Quadro 9. 

Quadro 9: Cálculo do ISA construído por Teixeira (2017) para ser aplicado ao município de Ouro Preto. 

ISA = (IAB * 0,2030) + (IES * 0,2076) + (IRS * 0,1680) + (ICV * 0,1051) + (IRH * 0,1075) + (ISE * 0,1135) + 

(IDU * 0,0953) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) 

Indicador de Drenagem Urbana 

(IDU) 

Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Recursos Hídricos 

(IRH) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) 
Indicador Socioeconômico (ISE) 

Fonte: Adaptado Teixeira (2017). 

As principais mudanças observadas neste trabalho em comparação ao ISA proposto pela 

CONESAN (1999) estão na distribuição dos pesos e na inclusão do Indicador de Drenagem 

Urbana. Além disso, alguns indicadores sofreram alterações a respeito de seus subindicadores, 

como foi o caso do Indicador de Recursos Hídricos, que excluiu a parcela referente às fontes 

isoladas. 

O trabalho de Levati (2009) calculou o ISA conforme sintetizado no Quadro 10. O Objetivo foi 

analisar o estado de salubridade ambiental das áreas urbanas do município de Criciúma/SC. 
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Quadro 10: Cálculo do ISA utilizado por Levati (2009) para ser aplicado nas áreas urbanas do município 

de Criciúma/SC.  

ISA = (IAB * 0,25) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,20) + (IDU * 0,20) + (ICV * 0,10)  

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Drenagem Urbana 

(IDU) 

Fonte: Adaptado Levati (2009). 

A análise do trabalho em questão foi subdividida por setor censitário. Dentre os indicadores 

selecionados, apenas os indicadores de Abastecimento de Água e de Controle de Vetores foram 

mantidos conforme a metodologia proposta pelo CONESAN (1999), além disso, excluiu-se os 

indicadores de Recursos Hídricos e o Socioeconômico. 

O Quadro 11 apresenta a formulação proposta por Baggio (2013) para o cálculo do ISA a ser 

aplicado no município de Cocal do Sul/SC. 

Quadro 11: Cálculo do ISA utilizado por Baggio (2013) para ser aplicado no município de Cocal do 

Sul/SC. 

ISA = (IAB * 0,25) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,20) + (IDR * 0,20) + (ICV * 0,10)  

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 
Indicador de Drenagem (IDR) 

Fonte: Adaptado Baggio (2013) 

O referido trabalho subdividiu a análise por setor censitário e excluiu os indicadores de 

Recursos Hídricos e o Socioeconômico originalmente proposto pelo CONESAN (1999). 

O trabalho de Neumann, Calmon e Aguiar (2013) utilizou o ISA como uma ferramenta de 

gestão do loteamento Lagoa Carapebus/ES. Este trabalho optou por manter todos os indicadores 

primários originalmente propostos pelo CONESAN (1999), no entanto, os subindicadores que 

compõem os indicadores de Abastecimento de Água e de Recursos Hídricos foram alterados. 

O trabalho de Ambroso (2014) calculou o ISA conforme apresentado no Quadro 12. 
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Quadro 12: Cálculo do ISA utilizado por Ambroso (2014) para ser aplicado no município de 

Araranguá/SC. 

ISA = (IAB * 0,25) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,20) + (IDR * 0,20) + (ICV * 0,10)  

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 
Indicador de Drenagem (IDR) 

Fonte: Adaptado Ambroso (2014) 

Entre os indicadores selecionados, apenas o de Abastecimento de Água foi calculado conforme 

a metodologia proposta pelo CONESAN (1999). Ainda, foram excluídos os indicadores de 

Recursos Hídricos e Socioeconômico.  

O trabalho de Aravéchia Junior (2010) calculou o ISA conforme a fórmula apresentada no 

Quadro 13 para representar a salubridade dos municípios de Goiás. 

Quadro 13: Cálculo do ISA utilizado por Aravéchia Junior (2010) para ser aplicado aos municípios 

goianos. 

ISA = (IAB * 0,30) + (IES * 0,20) + (IRS * 0,20) + (ICV * 0,10) + (IRH * 0,10) + (ISE * 0,10) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) 

Indicador de Recursos Hídricos 

(IRH) 

Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) 
Indicador Socioeconômico (ISE) 

Fonte: Adaptado Aravéchia Junior (2014) 

Apesar de terem sido mantidos os indicadores de primeira ordem propostos pelo CONESAN 

(1999), apenas o Indicador de Controle de Vetores foi calculado da maneira proposta pelo 

referido Conselho.  

Por fim, o trabalho de Lima (2014), ao analisar os municípios goianos cujos serviços de 

saneamento básico são operados pela prefeitura, utilizou a formulação sintetizada no Quadro 

14. 

Quadro 14: Cálculo do ISA utilizado por Lima (2014) para ser aplicado aos municípios goianos cujos 

serviços de saneamento básico são operados pela Prefeitura. 

ISA = (IAB * 0,275) + (IES * 0,25) + (IRS * 0,25) + (ICV * 0,10) + (ISE * 0,05) 

Indicador de Abastecimento de 

Água (IAB) 

Indicador de Resíduos Sólidos 

(IRS) 
Indicador Socioeconômico (ISE) 
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Indicador de Esgotamento 

Sanitário (IES) 

Indicador de Controle de Vetores 

(ICV) 

Fonte: Adaptado Lima (2014). 

A autora optou por excluir o Indicador de Recursos Hídricos e apesar de terem sido mantidos 

os demais indicadores de primeira ordem conforme proposto pelo CONESAN (1999), apenas 

o indicador de Controle de Vetores foi calculado seguindo a metodologia do referido Conselho. 

O Indicador de Salubridade Ambiental se mostrou flexível quanto ao cenário que se deseja 

avaliar. Mesmo que proposto inicialmente para aplicação em Planos de Saneamento, o referido 

índice foi moldado ao longo dos anos para traduzir diferentes cenários em diferentes contextos, 

uma vez que permite a adaptação dos indicadores que compõem seu cálculo. As adaptações 

encontradas na literatura variaram desde a alocação de pesos dados aos indicadores até a escolha 

de quais variáveis são relevantes para a análise final. 

Foi possível observar que devido às peculiaridades inerentes à formulação do ISA, este não é 

um indicador simples de ser aplicado e sua interpretação deve ser feita proporcionalmente às 

questões que foram incorporadas em seu cálculo e ao contexto que se deseja avaliar. Sendo 

assim, antes de utilizar este instrumento na comparação da salubridade entre municípios 

situados em diferentes regiões é preciso analisar criteriosamente a forma em que o ISA foi 

construído.  

Entre os estudos analisados, as adaptações realizadas com o ISA, para representar as 

características da região, não adotaram critérios específicos. A escolha dos indicadores e 

alocação de pesos foi realizada arbitrariamente, baseado na relevância do indicador e seus 

componentes em traduzir as condições do cenário analisado. Diante deste contexto, no intuito 

de melhorar a aplicabilidade do ISA aos municípios goianos, as adaptações necessárias serão 

estruturadas através da consulta a especialistas, explicada no capitulo 3.  

2.5. Urban Health Index (UHI): Índice de Saúde Urbana 

O UHI foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde com o objetivo de sintetizar 

informações críticas sobre a saúde em uma determinada região, fornecendo informações 

visuais, gráficas e estatísticas sobre os aspectos relacionados a saúde dentro da área urbana.  
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De acordo com o manual de uso e cálculo deste indicador, o UHI pode ser utilizado pelos 

gestores públicos, empreendimentos, acadêmicos, sociedade organizada, entre outros, desde 

que tenham definido os fatores que influenciam a saúde urbana do local a ser avaliado e a 

disponibilidade de informações em bancos de dados. Este manual fornece as instruções 

necessárias para a composição do Indicador, independente da área que se deseja avaliar.  

Resumidamente, os dados levantados referentes aos indicadores que se deseja incluir no UHI 

devem ser inseridos num programa estatístico para que seja feita uma análise quanto à sua 

precisão e consistência, posteriormente são calculados e padronizados os indicadores para que 

depois sejam sintetizados em um único índice, o UHI. 

Assim como o Indicador de Salubridade Ambiental, o Índice de Saúde Urbana é flexível e 

possibilita adaptações quanto à escala avaliada, desde pequenas estimativas até comparações 

nacionais e quanto à composição dos indicadores, dependendo da disponibilidade de dados.  

O manual de uso explicita alguns casos, em diferentes países, onde a metodologia do UHI já 

foi aplicada.  Entre eles pode-se citar a cidade de Xangai, China, que aplicou o Indicador na 

área urbana para a avaliar as condições de educação, padrões de emprego, ocupação territorial, 

saneamento, infraestrutura e qualidade da água. A este Indicador foram incorporados dados de: 

população urbana, população empregada, porcentagem de empregos profissionais e gerenciais, 

população com ensino médio ou superior, população com acesso a gás e eletricidade, domicílios 

com água encanada, domicílios com instalações próprias de aquecimento nos banheiros e 

domicílios com banheiros próprios.  

Observa-se a disparidade entre os indicadores selecionados para o cálculo do ISA e do UHI, o 

que mostra a flexibilidade de composição de ambos os Indicadores para representar a realidade 

das regiões em que são aplicados.  A fragilidade relacionada à aplicação do UHI é intrínseca 

do uso de qualquer Indicador, uma vez que depende da disponibilidade e qualidade dos dados 

que serão incluídos em seu cálculo.  
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2.6. Metodologia Delphi 

Segundo Turoff e Linstone (1975), o Delphi pode ser definido como um método de estruturação 

da comunicação grupal de maneira a permitir que um grupo de indivíduos, como um todo, possa 

lidar com um problema complexo. O Delphi é uma técnica de pesquisa qualitativa através da 

consulta a especialistas, para obter alinhamento de opiniões e consenso sobre o futuro de 

diversos eventos (IEA, 2004). 

Segundo Cardoso (2005), as condições que asseguram a efetividade na aplicação do Delphi são: 

1) O anonimato dos especialistas, a fim de evitar influências e em caso de mudanças de 

posicionamento ao longo da aplicação da metodologia, evitar constrangimentos; 

2) Aplicação do feedback, para que o especialista, baseado nas respostas do grupo, reavalie 

e aprofunde sua visão em relação ao fenômeno analisado; 

3) Avaliação estatística das respostas, como indicador da evolução das respostas para 

obtenção do consenso e para posicionamento do especialista em relação ao grupo. 

Segundo Moura (2007), para aplicação do método, deve-se escolher um grupo multidisciplinar 

de especialistas que detenham amplo conhecimento sobre o fenômeno analisado e, 

preferencialmente, sobre a realidade espacial a qual o fenômeno está inserido. Posteriormente, 

deve-se apresentar aos especialistas um grupo de variáveis (ou camadas de informação), 

solicitando a organização desses indicadores em graus de importância para a ocorrência do 

fenômeno analisado. 

Ainda, segundo Moura (2007), após o recebimento das respostas dos especialistas, realiza-se 

tratamento estatístico, apontando as respostas predominantes. Esses dados são enviados aos 

especialistas, que podem reavaliar sua posição inicial diante da opinião do grupo até que se 

alcance um nível satisfatório de conformidade entre as respostas. 

CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

A definição da metodologia a ser aplicada nesta pesquisa levou em consideração a tendência 

dos trabalhos encontrados na literatura em realizar mudanças na formulação original do ISA 

sem apresentar um embasamento a respeito das escolhas tomadas. Em muitos casos é notório 

que as alterações foram feitas devido às peculiaridades do local estudado, no entanto, não foi 
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apresentada uma discussão acerca da relevância de determinados indicadores para a avaliação 

da salubridade da região em questão.  

Neste sentido, conforme apresentado na revisão bibliográfica, partiu-se do pressuposto de que 

são necessárias adequações no Indicador de Salubridade Ambiental, e portanto, buscou-se 

aplicar uma metodologia consolidada, que pudesse desenvolver um embasamento diversificado 

acerca das vertentes englobadas pelo ISA.  

Sendo assim, baseou-se na metodologia Delphi para possibilitar a avaliação do ISA. Contudo, 

apenas foi aplicada a primeira etapa do referido método, que consiste na consulta a um painel 

de especialistas nas áreas abordadas pelo Indicador. Ao invés de proceder a consulta até o 

alcance de um consenso, optou-se por analisar os trabalhos desenvolvidos nesta temática, a fim 

de observar as adaptações realizada no ISA desde sua concepção e verificar se condizem com 

as proposições feitas pelos especialistas. 

Inicialmente elaborou-se um questionário que possibilitasse a análise de cada indicador e seus 

respectivos subindicadores (Anexo 1), a partir da finalidade de cada item, conforme proposto 

pelo CONESAN (1999). O questionário foi dividido em três estágios, listados a seguir: 

1) Breve contextualização a respeito do ISA proposto pelo CONESAN (1999), abordando 

seus objetivos e sua composição; 

2) Instruções para o correto preenchimento do formulário; 

3) Listagem dos indicadores e subindicadores que integram o ISA, incluindo suas 

definições, de modo que os especialistas pudessem avaliar a adequabilidade de cada um 

na composição do ISA; 

 

Disponibilizou-se um espaço para que os especialistas fizessem considerações a respeito de 

cada item, a fim de desenvolver um embasamento teórico necessário para validação das 

adequações. Com isso, esperava-se que fossem realizadas sugestões e/ou indicações para a 

inclusão de novos indicadores e subindicadores. Após finalizada a formulação do questionário, 

este foi submetido e aprovado perante o Comité de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás. 

Em seguida foi realizada a seleção de especialistas para participarem do estudo. O principal 

critério adotado foi a experiência na área de saneamento e a publicação de trabalhos 
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relacionados à temática, de modo que a escolha dos especialistas foi baseada na análise dos 

respectivos currículos Lattes. Posteriormente, buscou-se estabelecer uma amostra homogênea 

de cada temática envolvida no ISA, para garantir a confiabilidade das respostas levantadas. 

Com isso, foram convidados 199 especialistas com conhecimentos nos diferentes eixos do 

saneamento. 

Aliado a isso, para que a análise do ISA fosse realizada de forma mais completa, buscou-se 

convidar especialistas das diferentes regiões do país, de modo que as realidades de cada região 

fossem consideradas na discussão a respeito da relevância de cada item na formulação do 

referido Indicador.  

O convite foi estabelecido via e-mail, cujo conteúdo consistiu numa breve apresentação sobre 

o tema, o objetivo do trabalho e as etapas que seriam seguidas caso o especialista aceitasse fazer 

parte da pesquisa. Paralelamente, foi realizado um controle dos especialistas que aceitaram o 

convite, por meio de planilhas. Para aqueles que aceitaram, foi enviado novo e-mail com 

conteúdo explicativo sobre as etapas da pesquisa e as responsabilidades do especialista, a fim 

de se evitar evasões no decorrer do trabalho, que pudessem comprometer os resultados 

esperados. Foi mantido o anonimato entre os especialistas, possibilitando que os autores 

acompanhassem e esclarecessem as dúvidas pertinentes, sem que houvesse interferência entre 

as opiniões dos especialistas. 

A terceira etapa consistiu na aplicação do questionário aos especialistas. O questionário foi 

transferido para uma plataforma digital que gerou um endereço eletrônico para ser enviado aos 

especialistas, possibilitando o acesso às questões e a execução do processo de avaliação. Nesta 

etapa, junto ao link que direcionava ao questionário, foi disponibilizado o Manual Básico 

elaborado pelo CONESAN (1999), para que os critérios de cálculo também fossem analisados.  

Assim procedeu-se a análise do Indicador de Salubridade Ambiental, conforme a proposição 

original feita pelo CONESAN (1999), por meio das opções “Adequado”, “Não Adequado”, 

“Indeciso” e consequentemente da discussão acerca da opção selecionada. 

Os resultados das avaliações foram registrados automaticamente pela plataforma digital. 

Posteriormente estes dados foram tabulados e feita a análise de convergência das respostas. Em 

paralelo, aplicou-se o Método Hierárquico, para que as considerações realizadas pelo 
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especialista na sua área de domínio, tivessem maior relevância nas análises, se comparada a 

outras. 

Por fim, buscou-se avaliar se as proposições feitas pelos especialistas condiziam com as 

alterações realizadas nos trabalhos desenvolvidos para a temática. Sendo assim, as adequações 

propostas nesta pesquisa foram obtidas diretamente dos resultados encontrados na consulta ao 

painel de especialistas e dos procedimentos aqui descritos para avaliação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 Seleção dos Especialistas 

O convite para participação na pesquisa foi realizado aos 199 especialistas sugeridos, 

entretanto, somente 75 especialistas confirmaram sua participação, o que representa um 

percentual de retorno de 37,68%. Após o envio do formulário, 63 especialistas responderam o 

questionário completo, enquanto os demais especialistas responderam apenas informações 

referentes aos seus dados pessoais, não sendo consideradas tais respostas nas análises. A Tabela 

1, apresenta a formação dos especialistas participantes na pesquisa:  
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Tabela 1 - Perfil dos especialistas participantes na pesquisa. 

PERFIL DOS ESPECIALISTAS 

FORMAÇÃO N° DE ESPECIALISTAS (%) 

Graduação 8 12,7 

Especialização 3 4,8 

Mestrado 26 41,3 

Doutorado 23 36,5 

PhD 3 4,8 

SOMA 63 100 

Fonte: Autoria própria 

Entre os especialistas, 41,3% possuem mestrado e 36,5% possuem doutorado em áreas 

relacionadas ao saneamento, o que presenta maioria absoluta entre os participantes.  Tais 

especialistas estão distribuídos em todas as regiões geográficas do país, o que corrobora com 

os resultados, pois ocorrem variações nas condições de saneamento local dos especialistas, 

contribuindo na busca das melhores soluções para atendimento do déficit de saneamento e 

consequente universalização dos serviços.   

Tais especialistas estão vinculados a órgãos da iniciativa pública e privada, como Universidades 

e Institutos Federais, Ministério Público do Estado de Goiás, Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), 

Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Companhias de Saneamento 

e outros. A área de atuação de todos os especialistas possui relação com o setor de saneamento 

básico, como drenagem e controle de cheias urbanas, planejamento urbano e ambiental, 

saneamento ambiental e rural, tratamento de águas residuárias urbanas, tratamento de água, 

tratamento de resíduos sólidos e outros. 

4.2. Análise do Indicador de Salubridade Ambiental proposto pelo CONESAN  

Neste capítulo cada indicador e subindicador foi analisado individualmente, conforme as 

considerações feitas no questionário, o qual foi aplicado à especialistas nas áreas abordadas 

pelo ISA. Na análise das respostas, todos os indicadores e subindicadores obtiveram uma 

classificação com “Adequados” acima de 70%, conforme apresentado na Figura 1, entretanto, 

foram levantadas considerações a respeito de todos os indicadores e subindicadores. 

 

Figura 1: Resultados da avaliação dos especialistas 



29 

 

 

 

Indicador de Salubridade Ambiental aplicado a municípios goianos 

XAVIER, A. P. M.; ALMEIDA, P. P. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao decorrer dos subitens, em alguns casos utilizou-se o cenário do Estado de Goiás para título 

de exemplificação, uma vez que se trata de um contexto mais próximo aos autores da presente 

pesquisa. Conforme será demonstrado ao seguir, alguns indicadores proporcionam discussões 

relevantes para todas as regiões do país, no entanto, outros necessitam de uma análise criteriosa 

a respeito da realidade que se deseja analisar. Sendo assim, as considerações dispostas neste 

capítulo podem ser expandidas para a realidade de diferentes regiões, conforme o nível de 

desenvolvimento de cada temática abordada pelo ISA.  

4.2.1. Indicador de Abastecimento de Água (IAB)  

O Indicador de Abastecimento de Água (IAB) é calculado pela média aritmética dos Indicadores: 

Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água – Atendimento (ICA), Indicador de Qualidade 

da Água Distribuída (IQA) e Indicador de Saturação do Sistema Produtor – Quantidade (ISA). De 
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um modo geral, foi avaliado como “adequado” por 82,6% dos especialistas, sendo que 7,2% o 

classificaram como “não adequado” e 10,1% mostraram-se “indecisos”. 

 

4.2.1.1. Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água – Atendimento (ICA) 

O ICA leva em consideração os domicílios públicos e privados que atendidos pelo abastecimento 

de água. Tem como finalidade, conforme descrição do CONESAN (1999), mensurar os 

domicílios atendidos por sistemas de abastecimento de água que possuam “controle sanitário”. 

 No que diz respeito à análise, 82% dos especialistas consideraram o ICA como “Adequado”, 

13,1% como “Indeciso” e 4,9% como “Não adequado”. Levando em consideração as 

observações realizadas pelos participantes, observou-se uma questão em comum entre os 

profissionais que o classificaram como “Adequado”, “Não Adequado” e “Indeciso”, 

relacionada à regularidade do atendimento. Argumentou-se que podem existir situações nas 

quais os domicílios são atendidos por rede, no entanto o abastecimento não é contínuo.  

O manual elaborado pelo referido Conselho não apresenta a definição considerada para controle 

sanitário, portanto, a partir disso sugeriu-se considerar apenas os domicílios que são atendidos 

adequadamente pelo sistema de distribuição. Brasil (2014), ao elaborar o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (PLANSAB), definiu os critérios a serem considerados na caracterização 

do atendimento pelo abastecimento de água como “Adequado”, “Precário” e “Sem 

atendimento”, conforme sintetizado no Quadro 15. 

Quadro 15 – Caracterização do atendimento pelo abastecimento de água. 

Componente Atendimento Adequado Atendimento Precário Sem atendimento 

Abastecimento 

de Água 

Fornecimento de água 

potável por rede de 

distribuição ou por poço, 

nascente ou cisterna, 

com canalização interna, 

em qualquer caso sem 

intermitências 

• Dentre o conjunto 

com fornecimento 

de água por rede e 

poço ou nascente, a 

parcela de 

domicílios que: 

- Não possui canalização 

interna; 

Todas as situações 

não enquadradas 

nas definições de 

atendimento e que 

se constituem em 

práticas 

consideradas 

inadequadas. 
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(paralisações ou 

interrupções). 

- Recebe água fora dos 

padrões de potabilidade; 

- Tem intermitência 

prolongada ou 

racionamentos. 

• Uso de cisterna para 

água de chuva, que 

forneça água sem 

segurança sanitária 

e, ou, em quantidade 

insuficiente para 

proteção à saúde. 

• Uso de reservatório 

abastecido por carro 

pipa. 

Fonte: Adaptado Ministério das Cidades (2014). 

 

Deste modo, no geral o subindicador foi avaliado como pertinente para a representação da 

salubridade da região, entretanto, sugeriu-se rever a finalidade atribuída ao ICA pelo CONESAN 

(1999), indicando a intenção de contabilizar somente os domicílios com atendimento adequado 

pelo sistema de abastecimento de água.  

Ao consultar a literatura, entre 25 trabalhos, 22 mantiveram o ICA conforme originalmente 

proposto pelo CONESAN (1999). Por outro lado, houveram 3 trabalhos que optaram por excluir 

o ICA, sendo eles: Buckley (2010), Albuquerque (2013) e Santos (2016). Em todos estes, a 

análise da cobertura do abastecimento foi substituída pela análise da frequência.  

Os dois primeiros trabalhos subdividiram a análise por domicílio, uma vez que estudaram 

determinadas comunidades dentro de um município, portanto, excluíram o ICA devido ao fato 

de que todos os domicílios se encontravam atendidos pelo abastecimento. Por sua vez, Santos 

(2016) buscou adaptar o ISA para o município de Brejo Grande - SE e assim como os trabalhos 

mencionados anteriormente, optou pela exclusão do ICA, no entanto, não apresentou justificativa 

técnica para tal escolha. 
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O trabalho de Menezes (2007) adicionou a frequência do abastecimento para ser analisada em 

conjunto com a cobertura, visto que o trabalho estudou diferentes comunidades carentes no 

Estado de Minas Gerais, com diferentes realidades. Em outras palavras, nem todas as 

comunidades eram atendidas pelo abastecimento de água, portanto neste caso, mensurar o 

Indicador de Cobertura mostrou-se pertinente. 

O Ministério da Saúde (2006) no estudo sobre a vigilância e controle da qualidade da água para 

consumo humano apontou a intermitência no abastecimento como uma das interferências que 

podem comprometer a qualidade da água distribuída, visto que ocasionam uma subpressão na 

rede e consequente risco de contaminação da água. Ainda, o referido estudo associa a 

intermitência com a procura por fontes alternativas de abastecimento, as quais nem sempre são 

confiáveis. 

Dantas Junior (2012) associou a falha no abastecimento com o armazenamento inadequado, o 

que altera a qualidade da água fornecida pelo sistema. Heller e Pádua (2006) afirmaram a 

relação entre a quantidade e qualidade da água fornecida com as doenças de veiculação hídrica 

e apontaram a importância do serviço regular para a garantia da segurança no consumo da água. 

Ao considerar a realidade dos municípios goianos, sugere-se que a frequência do abastecimento 

deva ser analisada em conjunto com a cobertura, visto que 3,28% da população urbana do 

Estado de Goiás ainda não possui atendimento pelo abastecimento de água (SNIS, 2016). 

Portanto, mostra-se pertinente complementar o cálculo do ICA com uma parcela para mensurar 

a frequência do atendimento, objetivando indicar se o abastecimento dos municípios sofre com 

intermitências. 

4.2.1.2. Indicador da Qualidade da Água Distribuída (IQA) 

O IQA proposto pelo CONESAN (1999) tem como finalidade monitorar a qualidade da água 

fornecida ao analisar amostras efetuadas pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do 

município. À época da proposição, a Resolução vigente a respeito dos parâmetros de 

potabilidade da água era a Resolução nº 36/1990 do Ministério da Saúde, portanto, a qualidade 

da água seria atestada com base nos valores apresentados nesta. 

No tocante à percepção dos especialistas, 82,5% classificaram o Indicador como “adequado”, 

7,9% como “não adequado” e 9,5% como “indeciso”. Entre os que julgaram como “não 

adequado” e “indeciso”, foram realizadas observações em comum no que diz respeito aos 
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parâmetros de potabilidade, chamando-se atenção para a necessidade de atualizar o critério de 

potabilidade conforme a Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.  

A Portaria supramencionada dispõe em seu Artigo 3º que toda água destinada ao consumo 

humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. A 

vigilância é realizada por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde de maneira articulada com 

as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios e com os responsáveis pelo controle da 

qualidade. O controle, por sua vez, é competência do responsável pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água. 

 Neste contexto, um dos especialistas apontou a necessidade de separar o IQA de acordo com o 

monitoramento da vigilância e do controle. Atualmente, está em vigência o Programa Nacional 

de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (Vigiagua) que instituiu o Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). Neste 

Sistema são armazenadas informações sobre os sistemas e soluções alternativas de 

abastecimento, bem como sobre a qualidade da água fornecida, de modo que se dividem em 

três partes: Cadastro, controle e vigilância, onde cada respectivo responsável fornece os dados. 

Portanto, na prática, a vigilância monitora os resultados apresentados pelo controle e em alguns 

casos, fiscaliza a qualidade da água para comparar com os resultados declarados pelo 

responsável do SAA.  

Sendo assim, o Sisagua pode ser um banco de dados para embasar o IQA, entretanto, a frequência 

de entrada dos resultados não é uniforme, de modo que nem todos os parâmetros fixados pelo 

Plano de Amostragem têm seus valores informados. 

O Manual do CONESAN (1999) determinou os parâmetros referentes à colimetria, cloro e 

turbidez para serem analisados no IQA em um primeiro momento. Na literatura, entre 25 

trabalhos consultados, 19 mantiveram o critério fixado pelo CONESAN (1999). 2 trabalhos 

optaram por excluir o subindicador em questão, de modo que a Prefeitura de Doutor Pedrinho 

(2011) não apresentou fundamentos para tal exclusão e Neumann, Calmon e Aguiar (2013), em 

seu trabalho aplicado à um loteamento do município Serra/ES, justificou a retirada do IQA 

devido a impossibilidade de obtenção dos dados necessários para o cálculo. 
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Por outro lado, houveram 4 trabalhos que analisaram o IQA de maneira distinta à proposição do 

CONESAN (1999). Neri (2005) adicionou arbitrariamente os parâmetros oxigênio dissolvido, 

pH, alcalinidade, nitrito e nitrato. Buckley (2010) incluiu a análise da cor, odor e pH, sem 

justificativa técnica, apenas apontou que foram retirados da Portaria nº 518/2004 do Ministério 

da Saúde. Albuquerque (2013) optou por analisar apenas os coliformes totais e os 

termotolerantes e assim como os outros estudos, não apresentou justificativa para tal escolha. 

Por fim, Santos (2016) incluiu os parâmetros cor, pH e cloretos, de modo que não apresentou 

fundamentos comprobatórios de que estes parâmetros são relevantes para a representação da 

salubridade do município em questão. 

Deve-se levar em conta que os estudos que dependem de análises laboratoriais sofrem 

limitações devido à capacidade e estrutura dos respectivos laboratórios. Portanto, existe a 

possibilidade de que alguns trabalhos selecionaram os parâmetros com base na viabilidade do 

laboratório em realizar a análise. 

Ademais, para este subindicador, algumas observações apontaram a questão da qualidade da 

água que chega aos domicílios. Um dos especialistas alegou que a intermitência do 

abastecimento reflete a necessidade de reservatórios domiciliares, o que compromete a 

qualidade da água para consumo. Esse fato pode ser observado no trabalho de Campos, Farache 

Filho e Faria (2003), ao verificar os efeitos dos reservatórios domiciliares nas características 

físico-químicas e microbiológicas da água utilizada para consumo humano na cidade de 

Araraquara - SP, concluiu que a reservação interna deteriora a qualidade da água armazenada. 

Contudo, as condições das chamadas “caixas d’água” são fatores internos de cada domicílio e 

estão diretamente relacionados ao comportamento da população, a qual é responsável pela 

correta manutenção do reservatório domiciliar. Sendo assim, entende-se que um fator individual 

não deve ser determinante para representar a salubridade de um município em sua integralidade. 

Em síntese, a contaminação por um reservatório domiciliar é pontual e não é capaz de refletir 

negativamente na população do município com um todo. 

4.2.1.3. Indicador de Saturação do Sistema Produtor (Quantidade) (ISA) 

O ISA proposto pelo CONESAN (1999) tem como finalidade “comparar a oferta e demanda, 

programar novos sistemas e/ou ampliações na elaboração de ações que reduzam as perdas” com 

base em informações fornecidas por meio dos responsáveis pelos sistemas. A percepção dos 
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especialistas a respeito deste Indicador é que 74,6% o consideram “adequado”, 4,8% 

consideram “não adequado” e 20,6% se manifestaram “indecisos”.  

Uma observação recorrente a respeito deste Indicador foi em relação às perdas no sistema, a 

qual deveria ser mensurada separadamente por meio de um Indicador próprio. O Índice de 

Perdas é um dos indicadores selecionados para as metas estabelecidas pelo Ministério das 

Cidades (2014) no PLANSAB, as quais preveem reduções desde 2010 a 2033, por ser um 

importante indicativo da eficiência do sistema. A racionalização do uso da água aparece com 

uma das estratégias instituídas pelo PLANSAB para alcançar as metas estabelecidas e engloba 

o combate às perdas e aos desperdícios. 

Na literatura, entre 25 trabalhos consultados, 18 mantiveram o cálculo proposto pelo 

CONESAN (1999) e 6 optaram pela exclusão do subindicador. O trabalho da Prefeitura de 

Barbacena/MG (2014) manteve a análise acerca da saturação do sistema, no entanto, o cálculo 

foi realizado com base na quantidade de vezes que a região acusou a falta no recebimento de 

água. Ainda, a Prefeitura de Videira - SC (2010) incluiu o Indicador de Perdas separadamente 

para avaliar o abastecimento de água. Buckley (2010) e Albuquerque (2013) optaram por 

excluir o ISA e incluíram um indicador que identifica se o domicílio possui reservação interna 

ou não, em vista do contexto analisado (determinadas comunidades de um município). Do 

mesmo modo ocorreu em Santos (2016), que apesar de estudar um município inteiro, excluiu o 

ISA e adicionou arbitrariamente a reservação interna. 

Para o contexto da presente pesquisa, considerando a importância do Sistema Produtor na 

representação da salubridade dos municípios, entende-se por mais relevante analisar a 

capacidade de produção em detrimento da previsão de saturação, ou seja, a capacidade de 

abastecer a população no momento em que é feito o estudo. Aliado a isso, tem-se que analisar 

questões como perdas no sistema e o consumo per capita da população.  

Os itens supramencionados são complexos, no entanto, influenciam diretamente a vida útil do 

sistema produtor. O consumo per capita está relacionado ao comportamento da população e não 

está sob o controle do responsável pelo abastecimento. No entanto, as perdas no sistema estão 

intimamente relacionadas à gestão, portanto é um ponto crítico a ser solucionado pelos 

prestadores do serviço.  
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Modificações na operação, manutenção e controle dos sistemas são ações a serem consideradas 

para diminuir o índice de perdas e, igualmente para o consumo per capita, infere-se que com 

isso o volume produzido poderá atender uma parcela maior da população, favorecendo a 

universalização do atendimento, ponto imprescindível para manutenção da salubridade 

ambiental. Ainda, a importância de se quantificar as perdas foi pontuada nas metas 

estabelecidas no PLANSAB (Brasil, 2014), nas quais está incluso o percentual do índice de 

perdas na distribuição de água, de modo que se prevê uma diminuição gradativa deste índice 

para todo o país.  

No contexto geral do Indicador de Abastecimento de Água – IAB, as principais proposições 

estão relacionadas à necessidade de se analisar a intermitência do abastecimento, bem como as 

perdas e o consumo per capita. Uma vez que a intermitência apresenta interferência tanto no 

ICA quanto no IQA, mostra-se viável incluir o Indicador de Frequência de Atendimento (IFA) 

como um novo subindicador para o IAB, para monitorar as intermitências sofridas pelos 

Sistemas de todo o Estado, de modo a complementar as variáveis analisadas pelo ICA e IQA.  

No caso do Indicador de Saturação do Sistema (ISA), seu cálculo pode ser substituído de forma 

a considerar os itens: i) índice de perdas atual e futura; ii) consumo per capita atual e futuro; iii) 

capacidade do sistema produtor e iv) taxa de crescimento populacional. 

4.2.2. Indicador de Esgotos Sanitário (IES) 

O Indicador de Esgotos Sanitário (IES) é calculado pela média aritmética dos indicadores: 

Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos (ICE), Indicador de esgotos 

tratados (ITE) e Indicador de saturação do tratamento de esgoto (ISE). Segundo os especialistas, 

7,9% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 7,9% como “Indecisos” e 84,1% como 

“Adequado”.   

4.2.2.1. Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos (ICE) 

Tem como finalidade quantificar os domicílios atendidos por rede de esgoto e/ou tanques 

sépticos, sendo o operador do sistema responsável por fornecer essa informação (prefeitura ou 

concessionária). O cálculo do indicador é dado pela relação entre os domicílios urbanos 

atendidos por coleta ou tanques sépticos pelos domicílios totais. Segundo os especialistas, 9,5% 

classificaram o indicador como “Não Adequado”, 9,5% como “Indecisos” e 81% como 
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“Adequado”. Apesar de ser classificado como adequado, foram feitas sugestões para alterações 

na composição do indicador.  

Brasil (2014), ao elaborar o PLANSAB, definiu os seguintes critérios para caracterização do 

atendimento e déficit de acesso ao esgotamento sanitário: 

Quadro 16 - Caracterização do atendimento pelo esgotamento sanitário. 

Componente Adequado Precário Sem atendimento 

 

Esgotamento 

Sanitário 

- Coleta de 

esgoto, seguida 

de tratamento; 

 

- Uso de fossa 

séptica. 

- Coleta de 

esgoto, não 

seguida de 

tratamento; 

 

- Uso de fossa 

rudimentar. 

Todas as situações não 

enquadradas nas definições de 

atendimento e que se constituem 

em práticas consideradas 

inadequadas. 

Fonte: Adaptado Ministério das Cidades (2014).  

 

Para o dimensionamento da rede coletora de esgoto, considera-se contribuições por infiltrações 

de água na rede, sendo esse valor estimado em função do material da tubulação e da extensão 

da rede. No entanto, a coleta de esgoto por si só não é suficiente para promover a salubridade 

ambiental, uma vez que a rede de esgoto recebe contribuição de águas pluviais, não ocorrendo 

o tratamento adequado do esgoto em razão do aumento significativo das vazões.   

 A NBR 7229 (ABNT, 1993) estabelece critérios para construção e operações de tanques 

sépticos, no entanto, o indicador não permite mensurar se a unidade existente nos domicílios 

atende aos critérios para serem considerados tanques sépticos ou se permitem a infiltração direta 

de esgoto recém produzido. Recomenda-se que o indicador aborda a implantação de rede 

coletora, visto que as normas técnicas orientam a utilização de tanques sépticos apenas em 

locais onde não é possível adotar uma solução coletiva. 

O domicílio pode ter conexão ao sistema de esgoto, mas isso não garante que a coleta ocorra, 

muito menos que ela é adequada, portanto, deve-se avaliar se as soluções individuais de 

tratamento são efetivas. Menezes (2007) destacou que em áreas onde existe rede coletora, mas 
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não é feito o tratamento do esgoto, o problema é apenas afastado para pontos periféricos de 

lançamento, passando a falsa impressão de melhoria ambiental. 

O conceito do indicador não deixa claro se na relação de domicílios, estão incluídos os 

industriais, comerciais e imóveis públicos. É um indicador que permite extrair informações 

sobre população exposta (ou não) aos riscos de doenças diarreicas, por exemplo. 

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 18 mantiveram o ICE conforme originalmente proposto 

pelo CONESAN (1999), 6 alteraram o indicador e apenas o trabalho de Buckley (2010), optou 

pela exclusão do indicador. 

Menezes (2007), Buckley (2010), Albuquerque (2013) e Santos FFS (2016), ao alterarem tal 

indicador, adicionaram pelo menos um novo indicador relacionado ao: i) destino dos dejetos 

sanitários; e/ou ii) destino das águas servidas. A Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011), 

considerou apenas a porcentagem da população atendida pela coleta de esgoto em relação a 

população total e Prefeitura de Barbacena (2014), considerou na análise apenas a cobertura por 

rede coletora.  

O estado de Goiás possui índice de coleta de esgoto de 56,16% (SNIS, 2016). Diante disso, 

ocorre a necessidade de analisar o percentual de domicílios atendidos por rede coletora e o 

percentual atendido por fossas sépticas, separadamente. A manutenção de fossas sépticas deve 

ser realizada com maior frequência para que tal solução seja efetivas, atendendo a padrões 

estabelecidos por normas técnicas como a NBR 7229 (ABNT, 1993). 

4.2.2.2. Indicador de esgotos tratados (ITE) 

Tem como finalidade quantificar os domicílios atendidos por tratamento de esgotos e tanques 

sépticos, sendo o operador do sistema responsável por fornecer essa informação (prefeitura ou 

concessionária). O cálculo do indicador é dado pela relação entre o Índice de Cobertura de 

Esgotos (ICE), o volume tratado de esgotos medido ou estimado nas estações em áreas servidas 

por rede de esgoto (VT) e o volume coletado de esgotos (VC), conforme cálculo abaixo: 

ITE = ICE x (VT/VC) x 100 (%), onde: 

VC = 0,80 x volume consumido de água; ou 

VC = 0,80 x (volume medido de água + volume estimado sem medição). 

  



39 

 

 

 

Indicador de Salubridade Ambiental aplicado a municípios goianos 

XAVIER, A. P. M.; ALMEIDA, P. P. 

Segundo os especialistas, 11,1% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 7,9% como 

“Indecisos” e 81% como “Adequado”. Há situações em que ocorre o tratamento em Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE), mas o mesmo não é adequado, tendo um indicador que não 

reflete as condições de tratamento do esgoto. O subindicador não considera o desempenho ou 

eficiência do tratamento, assim, deve-se especificar o nível de tratamento e se a qualidade do 

despejo final no corpo receptor é adequada. 

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 17 mantiveram o ITE originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 7 o excluíram e somente Prefeitura de Barbacena (2014) alterou o 

indicador. 

A Prefeitura de Barbacena (2014), considerou um intervalo variando de 0 a 1 para tal indicador, 

onde recebeu nota máxima os locais que tratam o seu esgoto e nota mínima os locais onde não 

ocorre o tratamento e qualquer valor intermediário representa a existência de fossas sépticas. 

Albuquerque (2013) exclui o indicador pois todas as unidades residenciais no local analisado 

eram atendidas por meio de sistema de fossa séptica e sumidouro, sendo observado se a 

destinação de dejetos e águas servidas era correta ou inadequada. A Prefeitura de Videira (2010) 

substituiu tal indicador pela eficiência do tratamento, a fim de acompanhar a efetividades do 

seu Plano de Saneamento Básico, servindo como instrumento para gestão dos serviços públicos 

e da melhoria da salubridade ambiental.  

4.2.2.3. Indicador de saturação do tratamento de esgoto (ISE) 

Tem como finalidade comparar a oferta e demandas das instalações existentes e programar 

novas instalações ou ampliações, sendo o operador do sistema responsável por fornecer essa 

informação (prefeitura ou concessionária). O cálculo do indicador é dado pela relação entre o 

volume coletado de esgotos (VC), a capacidade de tratamento (CT) e a taxa de crescimento 

anual média da população urbana para os 5 anos subsequentes da elaboração do ISA (T).  

Segundo os especialistas, 9,5% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 15,9% como 

“Indecisos” e 74,6% como “Adequado”. Diante da precariedade de dados públicos dos 

municípios brasileiros, o ISE deve ser calculado de maneira mais simples ou até mesmo extinto 

da fórmula padrão, pois é praticamente impossível calculá-lo de maneira fidedigna à fórmula 

proposta. É um indicador difícil de ser trabalhado, pois não deixa claro qual informação 

considerar (se estudo, anteprojeto, projeto básico ou executivo, recurso aprovado e/ou liberado) 
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e caso seja adotado, recomenda-se que tenha baixa ponderação se comparado a outros 

indicadores. 

Como analisado no Indicador de cobertura em coleta de esgoto e tanques sépticos (ICE), a rede 

coletora de esgoto recebe contribuições de águas pluviais, devido a defeito das instalações e 

ligações clandestinas, consequentemente a tubulação não tem capacidade para suportar tal 

volume de água. No entanto, nos períodos com ausência de precipitação, ocorre o efeito inverso 

e os vazamentos da rede coletora de esgoto passam a alimentar aquíferos e os sistemas de 

drenagem urbana (GARBOSSA, 2015). Tais contribuições irregulares são extremamente 

variáveis, de acordo com a bacia de contribuição e pouco quantificadas na concepção dos 

projetos, o que pode ocasionar deterioração da rede coletora e consequentemente o cálculo do 

indicador ficar defasado, uma vez que pode haver a necessidade de intervenções na rede em 

período inferior ao estimado pelo indicador.   

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 13 mantiveram o ISE originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 11 o excluíram e somente Aravéchia Júnior (2010) o alterou. Os autores 

excluíram o indicador por ele não se relacionar com as especificidades do local analisado (21%) 

ou então não apresentaram justificativa técnica para tal escolha (79%).  

4.2.3. Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) 

O IRS é calculado através da média aritmética dos subindicadores: Indicador de Coleta de Lixo 

(ICR), Indicador de Tratamento e Disposição Final (IQR) e Indicador de Saturação da Disposição 

Final (ISR). Foi avaliado como “adequado” por 79,4% dos especialistas consultados na pesquisa. 

9,5% o julgaram como “não adequado” e 11,1% mostraram-se indecisos. Apesar deste 

resultado, foram propostas inúmeras mudanças em relação à forma e aos critérios utilizados 

para calcular os subindicadores. 

4.2.3.1. Indicador de Coleta de Lixo (ICR) 

O ICR proposto pelo CONESAN (1999) tem como finalidade “quantificar os domicílios 

atendidos por coleta de lixo” com base em informações cedidas pelo operador do sistema 

(prefeituras ou concessionárias). Para isso, o Indicador mensura a fração de domicílios urbanos 

atendidos por coleta de lixo em relação aos domicílios urbanos totais. A avaliação de 85,7% 
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dos especialistas julgou o item como “adequado”, enquanto que 7,9% julgaram “não adequado” 

e 6,3% mostraram-se “indecisos”.  

Primeiramente é necessário que o nome do Indicador seja corrigido para “Indicador de Coleta 

de Resíduos Sólidos” para adequar-se à Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 

nº 11.445/2007). Ainda, é necessário considerar as diferentes tipologias de resíduos existentes, 

sejam eles recicláveis, da saúde ou da construção civil. 

Observou-se uma questão em comum levantada tanto pelos participantes que julgaram 

“adequado” quanto àqueles que julgaram “não adequado”, relacionada ao atendimento por 

coleta adequada. Brasil (2014) ao elaborar o PLANSAB definiu critérios a serem considerados 

para caracterizar o manejo de resíduos sólidos como adequado, conforme sintetizado no Quadro 

17. 

Quadro 17 – Caracterização do atendimento pelo manejo de Resíduos Sólidos. 

Componente Atendimento Adequado Atendimento precário Sem atendimento 

Manejo de 

Resíduos 

Sólidos 

• Coleta direta, na área 

urbana, com 

frequência diária ou 

em dias alternados e 

destinação final 

ambientalmente 

adequada dos 

resíduos; 

• Coleta direta ou 

indireta, na área rural, 

e destinação final 

ambientalmente 

adequada dos 

resíduos. 

Dentre o conjunto com 

coleta, a parcela de 

domicílios que se 

encontram em pelo 

menos uma das seguintes 

situações: 

• na área urbana, com 

coleta indireta ou 

com coleta direta, 

cuja frequência não 

seja pelo menos em 

dias alternados; 

• destinação final 

ambientalmente 

inadequada. 

Todas as situações 

não enquadradas 

nas definições de 

atendimento e que 

se constituem em 

práticas 

consideradas 

inadequadas. 

Fonte: Adaptado Ministério das Cidades (2014).  
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Assim, ainda que o Indicador seja pertinente para representar a salubridade local, faz-se 

necessário que seja destrinchado as formas de coleta a serem avaliadas. A regularidade da coleta 

é o principal item para a mensuração da salubridade ambiental local, visto que a acumulação de 

resíduos atrai vetores que apresentam risco a saúde da população no entorno. As observações 

feitas pelos especialistas apontaram um caso comum em áreas periféricas, em que os resíduos 

são acumulados na entrada da rua para que a coleta seja realizada, formando uma espécie de 

lixão, que não é considerado no registro e consta como atendimento à domicílio. 

Aliado a isso tem-se a precariedade de fontes de informações confiáveis e abrangentes da 

realidade dos municípios quanto aos diferentes tipos de coleta que são realizados devido às 

características de cada bairro. A coleta realizada em caixas estacionárias ou em pontos únicos 

de descarte, por si só, apenas podem ser consideradas inadequadas quando o volume 

disponibilizado não comporta o volume descartado pela população do entorno ou nos casos em 

que a coleta não é realizada com frequência. Esta diferenciação fica a cargo dos registros do 

responsável pelo manejo de resíduos sólidos do município.  

Na literatura, entre 25 trabalhos consultados, 20 utilizaram o indicador conforme proposto pelo 

CONESAN (1999). Por outro lado, 3 trabalhos alteraram a proposição original de modo a 

cobertura por coleta regular (NERI, 2005; MENEZES, 2007; BUCKLEY, 2010). Albuquerque 

(2013) e Santos (2016) optaram por substituir a análise de cobertura da coleta pela análise da 

frequência da coleta. Ainda, houveram trabalhos que mantiveram a metodologia proposta pelo 

CONESAN (1999) mas adicionaram outros indicadores que mensuram a cobertura da coleta 

seletiva, da coleta de resíduos da varrição, da coleta diferenciada para Resíduos de Serviços de 

Saúde e da coleta diferenciada para Resíduos de Construção Civil (PREFEITURA DE 

VIDEIRA/SC, 2010; PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO/SC 2011; BAGGIO, 2013; 

AMBROSO, 2014; PREFEITURA DE BARBACENA/MG, 2014; SANTOS, 2016; 

PREFEITURA DE ARARANGUÁ/SC, 2014). 

4.2.3.2. Indicador de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (IQR) 

O IQR proposto pelo CONESAN (1999) apresenta a finalidade de qualificar a situação da 

disposição final dos resíduos com base em um Indicador próprio da Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Em avaliação feita pelos 

especialistas, 77,8% julgaram o Indicador como “adequado”, 14,3% como “não adequado” e 

7,9% mostraram-se “indecisos”.  
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Embora no geral tenha sido classificado como adequado, apontou-se a necessidade de adequar 

o Indicador à Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010), uma 

vez que da maneira como está apresentado o IQR originalmente proposto pelo CONESAN 

(1999), infere-se que a única possibilidade existente para os resíduos seja o Aterro Sanitário. 

A referida Política dispõe, entre outros, sobre o conceito de destinação e disposição final 

ambientalmente adequada, a saber: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 

os impactos ambientais adversos; 

VIII – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

(...) 

Em um levantamento realizado pelo Ministério das Cidades (2014) no PLANSAB sobre o 

déficit por componente do saneamento no Brasil em 2010, considerou-se como destinação final 

adequada os volumes de resíduos encaminhados para aterros sanitários, aterros controlados (em 

municípios com até 20.000 habitantes), estação de compostagem, estação de triagem e 

incineração. Por outro lado, as destinações consideradas como inadequadas foram os 

vazadouros a céu aberto e aterros controlados em municípios com população superior a 20.000 

habitantes. 

Deste modo, é necessário que o IQR contemple a situação dos diferentes tipos de destinações a 

que podem ser encaminhados os resíduos, de modo a não considerar apenas o aterro sanitário 

como destino final, visto que, sob os preceitos da legislação vigente, este tipo de unidade apenas 

deveria receber os rejeitos, ou seja, aqueles resíduos para os quais não há outras possibilidades 

viáveis.   
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Na literatura, entre 25 trabalhos sobre o tema, 14 mantiveram o IQR conforme a proposição feita 

pelo CONESAN (1999) e 9 excluíram o indicador, de modo que entre estes, houveram trabalhos 

que optaram por substituições que tornassem mais representativas a situação da região estudada.  

Os 2 trabalhos restantes foram os de Lima (2014) e Aravéchia Júnior (2010), que pontuaram o 

IQR com base na destinação utilizada pelos municípios: Aterro sanitário, aterro controlado ou 

lixão, uma vez que são as principais unidades existentes no Estado. Por outro lado, os estudos 

de Buckley (2010) e Baggio (2013) incluíram indicadores que qualificam o acondicionamento 

dos resíduos;  Albuquerque (2013) incluiu indicadores que avaliam a destinação do resíduos 

após o acondicionamento (coleta, queima ou descarte no meio ambiente) e a destinação do lixo 

após a coleta (queima/enterra ou descarte no meio ambiente), do mesmo modo foi feito por 

Santos (2016), no entanto este não estabeleceu critérios como os de Albuquerque (2013). A 

inclusão destes indicadores nos estudos mencionados foi realizada arbitrariamente.  

Sendo assim, faz-se necessário considerar as opções de destinação utilizadas na região estudada. 

Isto possibilita uma representação mais aprofundada da real situação do município e possibilita 

o mapeamento de unidades de processamento adequadas, de modo a incentivar os municípios 

a consolidar este tipo de destinação.  

4.2.3.3. Indicador de Saturação do Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos – 

ISR 

O ISR proposto pelo CONESAN (1999) tem como finalidade apontar a necessidade de novas 

instalações, conforme a capacidade do aterro sanitário. Em relação à percepção dos 

especialistas, 74,6% o avaliou como “adequado”, 12,7% como “não adequado” e 74,6% 

mostraram-se “indecisos”.  

Um dos especialistas que se mostrou indeciso levantou a hipótese de que a saturação do aterro 

sanitário não é um indicativo para a salubridade ambiental da região, mas sim o fato de haver 

ou não o aterro. Em síntese, uma ferramenta que avalie a saturação do sistema de tratamento é 

importante do ponto de vista da gestão, entretanto, não é tão relevante para qualificar a 

salubridade de um município, quanto a própria existência do aterro. 

Além disso, assim como no IQR, observou-se um consenso geral em relação à proposição de 

que o aterro sanitário não pode ser a única solução a ser considerada, visto que a PNRS dispõe, 
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entre outros, sobre a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, na seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Ainda que o Indicador de Saturação do Sistema Produtor seja mantido, as diferentes formas de 

destinação adequada, como reciclagem e logística reversa, deverão ser consideradas em 

detrimento da procura de novas áreas, visto que o incentivo a este tipo de prática tem capacidade 

de reduzir o volume a ser aterrado e consequentemente aumentar a vida útil do aterro sanitário.  

Na literatura, entre 25 estudos consultados, 16 mantiveram o cálculo conforme proposto pelo 

CONESAN (1999) e 7 optaram pela exclusão do indicador. Os dois trabalhos restantes foram 

os de Aravéchia Júnior (2010), que propôs que o ISA fosse calculado com base na existência 

ou não de coleta diferenciada de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) e coleta seletiva, o que 

também foi utilizado por Lima (2014).  

No contexto geral, o IRS conforme proposto pelo CONESAN (1999) não é representativo da 

realidade existente nos municípios. É necessário considerar as diferentes destinações para quais 

os resíduos podem ser encaminhados e aliado a isso, mensurar a regularidade da coleta para 

cada destino. Portanto, nesse sentido, sugere-se a inclusão do Indicador de Regularidade de 

Coleta, especificando-o de acordo com os diferentes tipos de resíduos (recicláveis, de saúde, de 

construção civil) e substituir o IQR e ISR por indicadores que mensuram os resíduos 

encaminhados para as destinações consideradas adequadas.   

4.2.4. Indicador de Controle de Vetores (ICV) 

É calculado a partir da média ponderada entre os indicadores IVD (Dengue), IVE 

(Esquistossomose) do Grupo 1 e IVL (Leptospirose) do Grupo 2. Segundo os especialistas, 7,9% 

classificaram o indicador como “Não Adequado”, 14,3% como “Indecisos” e 77,8% como 

“Adequado”.  

A relação do indicador com a disposição de resíduos, uma vez que não é feita a disposição 

adequada e a precária disponibilidade de dados para calculá-lo, é algo que coloca em avaliação 

sua real utilidade dentro do ISA. Caso mantenha o indicador, deve-se incluir novos vetores, 

utilizando os critérios: i) aqueles que atualmente tem causado problemas a saúde pública; ii) 

em função das características da região; iii) regiões endêmicas com outros vetores. Os 
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indicadores são considerados indicadores de respostas, uma vez que a ocorrência de vetores 

pode estar relacionada a ações inadequadas de saneamento. 

4.2.4.1. Indicador de Dengue (IVD) 

Tem como finalidade identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 

Segundo os especialistas, 7,9% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 19% como 

“Indecisos” e 73% como “Adequado”.  Sugere-se alterar o termo eliminação por controle (na 

finalidade do indicador) e alterar o nome pois o mosquito vetor não transmite apenas dengue. 

Deve-se definir melhor como serão obtidos os dados para a sua composição pois o indicador é 

adequado desde que se tenham dados concretos para o cálculo. 

Em consulta ao Resumo de Boletim da Dengue, emitido pela Superintendência de Vigilância 

em Saúde (GOIÁS, 2018), foram confirmados 57.532 casos de dengue em Goiás, entre as 

semanas epidemiológicas 1 e 47 (31/12/2017 a 24/11/2018), o que representa um aumento de 

25,09% se comparado ao ano anterior, que registrou 42.603 casos confirmados no mesmo 

período.  

Os municípios com o maior número de casos notificados de dengue, são: Goiânia, Aparecida 

de Goiânia e Jataí, com 26.986, 15,982 e 5.166 casos notificados, respectivamente. No entanto, 

os municípios com maior coeficiente de incidência de dengue, são: Crixás (994/100 mil 

habitantes), Bom Jardim de Goiás (911/100 mil habitantes), Porteirão (798/100 mil habitantes) 

e Uirapuru (405/100 mil habitantes), o que classifica esses municípios na zona de alto risco 

para a população.  

O número de óbitos até o momento chegou a 62 confirmados e 30 suspeitos, valor superior ao 

ano anterior, porém é o 4° ano com o menor número de óbitos desde 2010, ficando atrás dos 

anos de 2011, 2012 e 2017, que registraram 51, 52 e 53 óbitos confirmados, respectivamente. 

É relevante a análise da incidência de dengue devido a variabilidade espacial no estado de 

Goiás, no entanto, o mosquito vetor da dengue é responsável também pela manifestação clínica 

de outras doenças, como Chikungunya e Zika Vírus, caracterizados como arboviroses. Segundo 

Donalisio (2017), os arbovírus têm sido motivo de grande preocupação em saúde pública, sendo 
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notável a capacidade de adaptação de tal vírus e a possibilidade de se estabelecerem em novas 

áreas geográficas. 

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 15 mantiveram o IVD originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 6 o excluíram e 4 alteraram o indicador. 

Neri (2005) e Menezes (2007), ao substituírem tal indicador, possuem em comum a 

identificação de vetores e animais nas residências.  Buckley (2010), altera o critério de análise 

para a existência ou não de mosquitos no local e Ambroso (2014) considera a ocorrência ou não 

de doenças nos últimos 5 anos.   

4.2.4.2. Indicador de esquistossomose (IVE) 

Tem como finalidade identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 

Segundo os especialistas, 4,8% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 23,8% como 

“Indecisos” e 71,4% como “Adequado”. Observações semelhantes ao indicador anterior, como: 

i) considerar outras doenças de veiculação hídrica; ii) verificar se existe a incidência de casos; 

iii) observar a necessidade de outras doenças endêmicas. Deve-se definir melhor como serão 

obtidos os dados para a sua composição pois o indicador é adequado desde que se tenham dados 

concretos para o cálculo. 

O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Relatório de Situação Goiás (BRASIL, 2006), 

apresentou dados sobre a esquistossomose, informando que a transmissão é focalizada, limitada 

ao município de Padre Bernardo e que a prevalência em 2002 foi 1,9% em 6.386 pessoas 

contaminadas. A média anual de internação no período de 2001 - 2005, foi de 10,4 e as 

internações e óbitos são decorrentes de pessoas oriundas de outros estados endêmicos.  

Em 2011, foi publicada a 5ª Edição do relatório supracitado, e novamente informado que a 

transmissão da esquistossomose em Goiás é focalizada, limitada ao município de Padre 

Bernardo (BRASIL, 2011).   

O Caderno de Vigilância da Esquistossomose Mansoni - Diretrizes Técnicas - 4ª Edição 

(BRASIL, 2014), informa que o Brasil é signatário da Resolução WHA65-21, da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que propõe a eliminação da transmissão da esquistossomose, sendo 
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definida como incidência zero (ausência de casos autóctones) e ausência de evidência de 

infecção em caramujos sentinelas ou coletados por cinco anos.  

Ainda, segundo o Caderno de Vigilância da Esquistossomose Mansoni (BRASIL, 2014), a 

interrupção pode ser considerada factível, devido a baixa prevalência, inferior a 1%, em um 

pequeno número de municípios endêmicos, nos estados do Piauí (um município), Rio Grande 

do Sul (um município), Goiás (um município), Santa Catarina (três municípios) e no Distrito 

Federal (um município). 

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 16 mantiveram o IVE originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 7 o excluíram e 2 alteraram o indicador. 

Buckley (2010), foi a única autora que excluiu e substituiu tal indicador por indicadores de: i) 

disenteria; ii) toxoplasmose; e iii) incidência de doenças. Os demais autores excluíram o 

indicador em decorrência da ausência de incidência no local de análise (76%) ou então não 

apresentaram justificativas técnicas para tal escolha (24%).  

4.2.4.3. Indicador de leptospirose (IVL) 

Tem como finalidade indicar a necessidade de programas preventivos de redução e eliminação 

de ratos. 

Segundo os especialistas, 4,8% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 22,2% como 

“Indecisos” e 73% como “Adequado”. No cálculo do ISA faltam indicadores relacionados à 

ocorrência de eventos de inundação responsáveis por algumas enfermidades que tem como 

vetor de disseminação a água de inundação. É um indicador adequado desde que se tenham 

dados concretos e que seja verificado a incidência de casos no estado de Goiás. 

O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - Relatório de Situação Goiás (BRASIL, 2006), 

informou que no período de 2001-2005 foram confirmados 41 casos de leptospirose no estado 

de Goiás, com oito óbitos. O coeficiente de incidência foi de 0,2/100 mil habitantes, valor 

inferior à média nacional que foi de 1,7/100 mil habitantes, no entanto, a letalidade nesse 

intervalo foi de 19,5%, valor muito superior à média nacional que foi de 11,8%.  

Em 2011, foi publicada a 5ª Edição do relatório supracitado, que informou que no ano de 2010, 

foram notificados 135 casos, sendo 14 casos confirmados da doença no estado de Goiás, sem 

óbitos. O coeficiente de incidência da doença se manteve (0,2/100 mil habitantes) e a média 
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nacional aumentou para 1,9/100 mil habitantes. No período de análise de tal relatório, 55 

municípios notificaram casos da doença, o que representa 21,8% dos municípios do estado, 

sendo Bela Vista de Goiás, Ipameri e Águas Lindas de Goiás os municípios com maior 

frequência de casos confirmados, cada município com 2 casos.  

Em consulta a 23 trabalhos da literatura, 16 mantiveram o IVL originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 6 o excluíram e 3 alteraram o indicador. 

Buckley (2010), substituiu tal indicador pelo indicador de ausência de ratos. Ambroso (2014) 

alterou os critérios para ponderação do indicador, considerando somente a incidência ou não da 

doença nos últimos 5 anos. A Prefeitura de Doutor Pedrinho (2011) justifica a exclusão do 

indicador pelo fato da elevação dos índices de cobertura e melhoria da qualidade dos serviços 

oferecido pelo saneamento ambiental ter relação direta com a melhoria de tal indicador. 

4.2.5. Indicador de Riscos de Recursos Hídricos (IRH) 

O IRH foi proposto pelo CONESAN (1999) sob a finalidade de mensurar a quantidade e 

qualidade da água disponível para o uso humano, bem como seu risco a longo prazo. Para isso, 

propôs a média aritmética dos subindicadores: Indicador de Qualidade da Água Bruta (IQB), 

Indicador de Disponibilidade dos Mananciais (IDM) e Indicador de Fontes Isoladas (IFI).  

4.2.5.1. Indicador de Qualidade da Água Bruta (IQB) 

O IQB proposto pelo CONESAN (1999) tem como finalidade  

incorporar o Índice de Água para Abastecimento Público (IAP) e/ou o Índice 

de Preservação da Vida Aquática (IVA), que leva em consideração parâmetros 

físico-químicos, bem como um indicador biológico, no Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo 

desenvolvido pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB (v. Resolução nº 65 da Secretaria do Meio Ambiente de 13 de agosto 

de 1998) 

 

Contudo, o Manual Básico elaborado pelo referido Conselho não apresenta o critério de cálculo 

a ser utilizado. Perante a avaliação dos especialistas, 82,5% julgaram o Indicador como 

“adequado”, 3,2% como “não adequado” e 14,3% mostraram-se indecisos. 
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Uma vez que o CONESAN não definiu a metodologia de cálculo para este subindicador, alguns 

especialistas observaram a necessidade de calcular o IQB com base na Resolução CONAMA nº 

357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e os critérios para seu 

enquadramento.  Segundo a Resolução supracitada, cabe ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos definirem normas e 

procedimentos para o enquadramento dos corpos d’água, de modo que enquanto não forem 

aprovados, as águas doces do Estado serão consideradas de classe 2, o que é o caso de Goiás.  

Entre 25 trabalhos que abordaram o tema, 14 excluíram optaram pela exclusão do indicador e 

8 o mantiveram conforme a proposição feita pelo CONESAN (1999). Houveram dois trabalhos 

que fizeram adequações no método do referido Conselho. Batista (2005) utilizou os critérios da 

Resolução CONAMA nº 357/2005 para calcular o Indicador de Qualidade da Água Bruta, de 

forma que a pontuação do subindicador foi dada conforme as classes estabelecidas pela 

Resolução. Esta mesma metodologia foi adotada pelos trabalhos de Neumann, Calmon e Aguiar 

(2013) e Teixeira (2017). 

Para o Estado de Goiás, o IQB pode ser calculado conforme a metodologia de Batista (2005), de 

modo que seja aplicada aos mananciais superficiais e subterrâneos abastecedores e/ou passíveis 

de serem utilizados para este fim nos municípios. Os resultados deste subindicador iriam 

possibilitar a construção de um cenário por parte do Sistema Produtor, no qual ficaria evidente 

a necessidade de adequações de acordo com a realidade encontrada para os mananciais. 

4.2.5.2. Indicador de Disponibilidade dos Mananciais - Quantidade (IDM) 

O IDM inicialmente proposto pelo CONESAN (1999) apresenta a finalidade de mensurar a 

disponibilidade dos mananciais para abastecimento em relação à demanda. O critério de cálculo 

proposto considera a disponibilidade de água em condições de tratabilidade para abastecimento, 

o que está atrelado à qualidade da água bruta. 77,8% dos especialistas avaliaram o IDM como 

“adequado”, enquanto 4,8% o consideraram “não adequado” e 17,5% mostraram-se indecisos.  

Na literatura, entre 25 estudos consultados, 13 optaram por excluir o indicador e 11 o 

calcularam conforme a metodologia proposta pelo CONESAN (1999). Aravéchia Júnior (2010) 

modificou o método de cálculo deste indicador ao utilizar dados de disponibilidade hídrica e 

demanda disponíveis no SNIS. 
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De modo geral, os trabalhos desenvolvidos neste tema não apresentaram justificativas técnicas 

para a exclusão do IRH, o que dificulta a análise acerca de sua aplicabilidade nos municípios do 

Estado de Goiás. Ainda assim, para o contexto analisado nesta pesquisa, tem-se a recomendação 

feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidade e Assuntos 

Metropolitanos do Estado de Goiás (SECIMA) ao elaborar o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos de Goiás (2015), de utilizar o “Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água”, 

elaborado pela ANA, para auxiliar na identificação de novos mananciais e soluções alternativas 

que possibilitem o abastecimento das sedes municipais analisadas.  

4.2.5.3. Indicador de Fontes Isoladas (IFI) 

O IFI foi proposto pelo CONESAN (1999) para ser desenvolvido conforme dados do Centro de 

Vigilância Sanitária em áreas com abastecimento de água provenientes de fontes alternativas, 

como bicas, fontes e poços. O critério de cálculo avalia a colimetria e turbidez de amostras 

consideradas potáveis, no entanto, o Conselho afirma que caso o município não apresente fontes 

isoladas, o IRH deverá ser calculado apenas pela média aritmética do IQB e IDM.   

Na avaliação dos indicadores, 69,8% o classificaram com “adequado”, 7,9% como “não 

adequado” e 22,2% mostraram-se indecisos. Apesar deste resultado, entre as considerações 

feitas pelos especialistas, apontou-se que a dificuldade e até mesmo impossibilidade de se 

calcular o IFI, principalmente devido a ausência de fontes isoladas na área urbana, foco do 

Indicador de Salubridade Ambiental.  

Entre 25 trabalhos analisados, 14 excluíram o Indicador de Fontes Isoladas e os 11 restantes o 

mantiveram conforme a proposição original feita pelo CONESAN (1999). Teixeira (2017), ao 

avaliar a realidade do município de Ouro Preto – MG, foi um dos autores que optou pela 

exclusão do indicador e justificou que, por mais que seja notória a existência de fontes isoladas 

no município de Ouro Preto, a falta de dados disponíveis sobre a água bruta das fontes isoladas 

inviabilizou o cálculo do subindicador.  

Ainda, alguns especialistas pontuaram que a análise de fontes isoladas é pertinente em áreas 

rurais, onde este item é mais comum e, portanto, de extrema relevância na análise da salubridade 

ambiental. Deste modo, considerando a realidade dos municípios goianos, sugere-se que o 

Indicador de Fontes Isoladas seja excluído do cálculo do IRH e seja aproveitado em um ISA 

voltado para áreas rurais. 
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De modo geral, o Indicador de Recursos Hídricos não apresentou variações substanciais, 

conforme discutido anteriormente. Entre 25 trabalhos que abordaram o ISA, 13 optaram por 

excluir o IRH e o restante o calculou conforme a metodologia proposta pelo CONESAN (1999), 

ou desconsiderou um dos subindicadores do cálculo. Ainda, nestes trabalhos não foram 

apresentadas justificativas técnicas para a exclusão do Indicador. 

Sabe-se que os principais entraves para a aplicação do IRH estão relacionados à falta de 

informações oficiais a respeito dos recursos hídricos e à dificuldade para levantamento dos 

dados. Atualmente, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Goiás, apesar de proceder o 

diagnóstico por Unidades de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (UPGRHs), 

pode servir como base para análise da situação hídrica nos municípios do Estado.   

4.2.6. Indicador Socioeconômico (ISE) 

É calculado a partir da média aritmética dos Indicadores ISP (Saúde Pública), IRF (Renda) e IED 

(Educação). Segundo os especialistas, 3,2% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 

15,9% como “Indecisos” e 81% como “Adequado”. Os indicadores podem estar baseados em 

informações não muito confiáveis, porém deve-se avançar nessas discussões e comprometer os 

gestores em uma gestão baseada em informações. Uma alternativa, é calcular o ISA com e sem 

os indicadores socioeconômicos e realizar uma comparação entre os resultados alcançados.  

4.2.6.1. Indicador de saúde pública vinculada ao saneamento (ISP) 

Tem como finalidade indicar a possibilidade dos serviços de saneamento inadequados, que 

podem ser avaliados através de: i) mortalidade infantil ligada a doenças de veiculação hídrica; 

ii) mortalidade infantil e de idosos ligada a doenças respiratórias. 

Segundo os especialistas, 12,7% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 14,3% como 

“Indecisos” e 73% como “Adequado”. Conforme Fonseca (2011), a insuficiência dos serviços 

de saneamento, a aglomeração humana em determinadas áreas e a habitação inadequada 

colaboram para o surgimento das Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico Inadequado – 

DRSAI, portanto a utilização das DRSAI seria mais adequada na composição do indicador, 

excetuando-se as doenças já contempladas no Indicador de Controle de Vetores (ICV). Da 

maneira que é proposto, confunde-se a outros indicadores de veiculação hídrica, relacionados 

aos aspectos do saneamento citados anteriormente.  
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A mortalidade em idosos por doenças respiratórias pode não estar associada a problemas de 

saneamento, por exemplo, em ocorrências de pneumonia, mas sim a qualidade do ar (caso tenha 

relação, o peso do indicador deve ser muito baixo), enquanto a mortalidade infantil vai depender 

da qualidade do atendimento dos serviços de saúde, condições nutricionais e outros. 

Em consulta a 23 trabalhos da literatura, 16 excluíram o ISP originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 6 o mantiveram e 3 alteraram o indicador. As alterações ou exclusão do 

indicador foram em decorrência das características do local de análise (64%) ou pela falta de 

dados (36%), como em Neumann (2013). 

Neri (2005), substituiu a composição do indicador por: i) incidência de doenças ocorridas na 

família; ii) pessoas com hipertensão arterial na família; iii) óbito na família nos últimos anos; 

iv) número de moradores da casa; v) busca por centro de saúde em casos de doenças. A 

Prefeitura de Videira (2010) substituiu pela incidência de doenças de veiculação hídrica.  

4.2.6.2. Indicador de renda (IRF) 

Tem como finalidade indicar a capacidade de pagamento da população pelos serviços e a 

capacidade de investimento pelo município através de: i) distribuição de renda; ii) renda média. 

O responsável por fornecer essas informações são os censos ou estudos estatísticos oficiais e o 

cálculo é dado pela relação entre o indicador de distribuição de renda menor que 3 salários 

mínimos (I2s) e o indicador de renda média (IRM). 

Segundo os especialistas, 7,9% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 12,7% como 

“Indecisos” e 79,4% como “Adequado”. 

A abrangência do saneamento deve incluir a população carente, mesmo que esta não possua 

capacidade de pagar pelo serviço, uma vez que todos têm direito à um ambiente salubre e aos 

serviços públicos de saneamento. Portanto, a leitura deste indicador deve ser realizada com 

vistas a necessidade de ampliar os programas sociais, que possibilitam diminuir as carências de 

obras de infraestrutura em áreas de menor renda. É importante identificar a população (número 

de domicílios) com renda inferior a um determinado patamar e se há uma tarifa que atenda a 

esse público.   

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 14 excluíram o IRF originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 8 o mantiveram e 3 alteraram o indicador. As alterações ou exclusão do 
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indicador foram em decorrência das características do local de análise (64%), não deixando 

claro os critérios técnicos para tal escolha (36%). 

Neri (2005) considerou na composição do indicador: i) renda mensal familiar; ii) situação de 

propriedade dos domicílios; e iii) taxa de população dependente dos programas de governo.    

4.2.6.3. Indicador de Educação (IED) 

Tem como finalidade indicar a linguagem de comunicação nas campanhas de educação sanitária 

e ambiental através de: i) índice de nenhuma escolaridade; ii) índice de escolaridade até 1° grau. 

O responsável por fornecer essas informações são os censos ou estudos das secretarias de 

educação e/ou órgão oficiais. 

Segundo os especialistas, 6,3% classificaram o indicador como “Não Adequado”, 14,3% como 

“Indecisos” e 79,4% como “Adequado”. Não é possível identificar a vinculação deste 

subindicador com uma avaliação da salubridade ambiental. Para a linguagem de comunicação 

em campanhas outros quesitos são necessários além da escolaridade, sendo isto um assunto da 

área de comunicação e publicidade. 

Em consulta a 25 trabalhos da literatura, 14 excluíram o IED originalmente proposto pelo 

CONESAN (1999), 9 o mantiveram e 2 alteraram o indicador. As alterações ou exclusão do 

indicador foram em decorrência das características do local de análise, não deixando claro os 

critérios técnicos para tal escolha. 

Neri (2005) considerou no cálculo do indicador apenas a taxa de escolaridade e Albuquerque 

(2013) considerou a taxa de alfabetizados e analfabetos. 

Aravechia Júnior (2010) ao aplicar o ISA a municípios goianos, sugeriu a substituição de tal 

indicador pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Longevidade, Educação e Renda 

por considerar tal fonte mais completa. Da mesma forma, Lima (2014) ao aplicar o ISA aos 

municípios goianos operados por prefeituras, adotou a sugestão realizada por Aravechia (2010).  

Diante de tal cenário, recomenda-se a utilização dos indicadores relacionados ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), uma vez que tal indicador tem a função de 

adequar a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores 

nacionais disponíveis nos Censos Demográficos, garantindo mesma fonte de dados e 

comparabilidade entre os municípios. 
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O IDH Longevidade considera a esperança de vida ao nascer, uma vez que sintetiza as 

condições sociais, de saúde e de salubridade de uma população ao considerar as taxas de 

mortalidade em suas diferentes faixas etárias.  

O IDH Educação é resultado da composição dos indicadores de: i) escolaridade da população 

adulta (medido pelo percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental 

completo); e ii) fluxo escolar da população jovem (medido pela média aritmética do percentual 

de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola; do percentual de jovens de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental regular; do percentual de jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo; e do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo. 

O IDH Renda considera a renda per capita da população, ou seja, a renda média mensal dos 

indivíduos residentes em determinado local, medindo a capacidade de aquisição de bens e 

serviços pelos indivíduos. Indica a capacidade dos indivíduos de determinado local de garantir 

um padrão de vida capaz de assegurar o atendimento das suas necessidades básicas para 

manutenção das atividades diárias. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, a discussão acerca da relevância dos indicadores e seus respectivos subindicadores 

permaneceu pautada nas observações realizadas pelos especialistas consultados. Apesar de ter-

se buscado abranger especialistas de cada área abordada no ISA proposto pelo CONESAN 

(1999), o resultado final não foi uniforme para cada área, o que prejudicou a discussão a respeito 

de determinados indicadores. 

Deste modo, buscou-se levantar as considerações feitas em trabalhos que estudaram o ISA. 

Entretanto, observou-se dificuldade em encontrar na literatura embasamento para todos os 

apontamentos feitos pelos especialistas. O trabalho de Teixeira, Filho e Santiago (2018) 

analisou 60 estudos que abordaram o Indicador de Salubridade Ambiental, destes 35% 

escolheram os indicadores e subindicadores arbitrariamente, 20% basearam-se na metodologia 

do CONESAN (1999) e 13,3% definiram com base em revisão bibliográfica. Os demais 

replicaram metodologias propostas por outros autores como Almeida (1999), Oliveira (2003), 

Batista (2005), Menezes (2007), Costa (2010), Piza (2000), Levati (2009) e Dias (2003). Entre 

os 60 estudos, apenas o de Costa (2010) aplicou exclusivamente a metodologia Delphi, outros 

fizeram associação da Delphi com metodologias propostas por outros autores.  

Portanto, a partir das considerações feitas pelos especialistas e a fundamentação encontrada na 

literatura, elaborou-se o Quadro 18, que sintetiza as principais adequações propostas com base 

no que foi discutido anteriormente.  

Quadro 18 - Proposição de novos indicadores a serem considerados no cálculo do ISA. 

Indicador Adicionar Excluir 

Indicador de Abastecimento de 

Água - IAB 

- Indicador de Frequência de Atendimento; 

- Índice de Perdas (atual e futura); 

- Consumo per capita (atual e futuro); 

- Taxa de Crescimento; 

ISA  

Indicador de Esgoto Sanitário - 

IES  

- Indicador de Manutenção de Tanques Sépticos; 

- Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto por 

Rede;  

- Indicador de Cobertura em Coleta por Tanques 

Sépticos; 

ISE  
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- Indicador de Qualidade do Efluente; 

- Indicador de Eficiência do Tratamento. 

Indicador de Resíduos Sólidos - 

IRS  

- Indicador de Frequência da Coleta Convencional; 

- Indicador de Cobertura pela Coleta Seletiva; 

- Existência de Coleta Diferenciada para Resíduos 

de Serviços da Saúde; 

- Existência de Coleta Diferenciada para Resíduos 

da Construção Civil; 

- Unidade de Processamento Existente. 

IQR e ISR 

Indicador de Controle de 

Vetores - ICV  
- Indicador de Arboviroses. IVD e IVE  

Indicador de Recursos Hídricos - IFI 

Indicador Socioeconômico - ISE  

- IDH Longevidade; 

- IDH Educação; 

- IDH Renda. 

Todos 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para o Indicador de Abastecimento de Água, sugere-se que sejam mantidos o ICA e o  IQA. O 

ICA necessita de uma complementação para considerar o percentual da população que é atendida 

regularmente pelo abastecimento de água, o que pode ser feito pelo Indicador de Frequência de 

Abastecimento. Por outro lado, o IQA deve ser mensurado conforme a Portaria de Consolidação 

nº 5/2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde. A referida Portaria fixa os planos de amostragem 

mínimos que devem ser respeitados pelos responsáveis pelo controle da qualidade da água, 

portanto, sugere-se que o cálculo do IQA aborde no mínimo estes parâmetros.  

Neste trabalho sugere-se que o cálculo do ISA originalmente proposto pelo CONESAN (1999) 

seja substituído por um método que considere questões como índice de perdas, o consumo per 

capita e a taxa de crescimento populacional, uma vez que são itens diretamente relacionados 

com o potencial de atendimento que o sistema oferece e consequentemente com a 

universalização do atendimento.  
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Para o Indicador de Esgotos Sanitários (IES), sugere-se que sejam mantidos o ICE e ITE. O ICE 

necessita de uma alteração, para que passe a considerar indicadores separados para as soluções 

de coleta, pois os critérios técnicos para garantir a efetividades das soluções propostas são 

diferentes. O ITE necessita de complementação para que considere a eficiência do tratamento e 

a qualidade do efluente a ser lançado no corpo hídrico, uma vez que o tratamento por si só não 

garante a salubridade, se não atender a padrões de lançamento que não comprometam a 

qualidade da água do corpo receptor. Para o ISE, recomenda-se a exclusão de tal indicador, pois 

não é possível calculá-lo de maneira fidedigna a formulação proposta.  

Para o Indicador de Resíduos Sólidos, concluiu-se que a metodologia proposta pelo CONESAN 

(1999) não é capaz de representar a realidade dos municípios. Sugeriu-se que o ICR proposto 

pelo CONESAN (1999) seja complementado por um Indicador que represente a regularidade 

da coleta. Ademais, faz-se necessário incluir a cobertura da coleta seletiva. 

Para o IQR, entende-se que mais adequado do que qualificar a situação da disposição final, é 

identificar os diferentes tipos de destinação final utilizados pelo município. Portanto, sugeriu-

se substituir por indicadores que identifiquem a existência de coleta diferenciada para resíduos 

de serviços da saúde e para resíduos da construção civil, visto que a coleta seletiva já seria 

abordada em outro indicador.  

O mesmo raciocínio foi aplicado para o ISR, visto que, para determinar a salubridade de um 

município num determinado momento é mais relevante qualificar a existência das unidades de 

processamento do que a necessidade de novas instalações. Portanto, recomenda-se a inclusão 

do Indicador “Unidades de Processamento”, abrangendo as destinações consideradas 

adequadas pelo PLANSAB. 

Para o Indicador de Controle de Vetores (ICV), sugere-se que seja mantido apenas o IVL. 

Apresenta-se elevada incidência de Dengue no estado de Goiás, no entanto o seu agente 

transmissor é responsável também pela transmissão de outras doenças, devendo então o 

indicador IVD ser substituído pelo Indicador de Arboviroses, que trará informações mais 

completas sobre a ocorrência de vetores.  

O IVE deve ser excluído pois a esquistossomose não é endêmica para os municípios do estado 

de Goiás, sendo registrada ocorrências somente no município de Padre Bernardo, conforme 

relatórios disponibilizados por órgãos oficiais. Caso o cálculo do ISA seja realizado para o 
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município de Padre Bernardo é importante se considerar o IVE, mas no contexto geral não é 

relevante.  

Para o Indicador de Recursos Hídricos, observou-se nos trabalhos encontrados na literatura que 

não foram realizadas mudanças substanciais do referido indicador, de modo que, quando não 

foi excluído do ISA, foi calculado conforme a metodologia proposta pelo CONESAN (1999). 

Aliado a isso, tem-se o fato de que as observações feitas pelos especialistas não foram 

suficientes para propor melhorias ou discutir de modo aprofundado a sua relevância para o 

cenário da salubridade nos municípios. 

Entretanto, o IRH, ao analisar a qualidade da água bruta e a disponibilidade dos mananciais, 

mostra-se relevante tanto para a gestão do sistema produtor de água, quanto para a 

representação da salubridade do município. Por outro lado, o Indicador de Fontes Isoladas 

mostra-se mais pertinente de ser avaliado no âmbito rural, onde essas alternativas são mais 

comuns. Sendo assim, sugere-se que o Indicador de Recursos Hídricos seja calculado apenas 

com base na qualidade da água bruta (conforme as determinações da Resolução CONAMA nº 

357/2005) e na disponibilidade dos mananciais. 

Para o Indicador Socioeconômico (ISE), considerando a tendência identificada nos trabalhos que 

aplicam o ISA ao estado de Goiás e a ausência de observações para proposição de alterações, 

recomenda-se sua substituição pelos Indicadores de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), uma vez que é adaptado a realidade dos municípios brasileiros, utilizando a mesma 

fonte de dados e possibilitando a comparabilidade entre os municípios, englobando três 

subíndices: longevidade, educação e renda. 

Não foram realizadas observações por parte dos especialistas que sugerissem a inclusão de 

novos indicadores de primeira ordem a serem incluídos no cálculo do ISA, relacionados à 

temáticas diferentes das originalmente propostas pelo CONESAN (1999). No entanto, o 

trabalho de Lima (2014) ao diagnosticar as condições de saneamento de determinados 

municípios do Estado de Goiás, levantou a necessidade de incluir um indicador relacionado à 

drenagem urbana.  

O diagnóstico dos municípios de São Simão, Senador Canedo e Rio Quente apresentou 

inconsistências entre o IRS e o ICV, de modo que a pontuação de ambos indicadores foram altas, 

sendo que são inversamente proporcionais; quanto melhor a gestão dos resíduos sólidos, menor 
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é a proliferação de vetores. Lima (2014) justificou este fato devido à ausência do subindicador 

de drenagem urbana, que está diretamente relacionado com a contaminação por vetores. Ainda, 

a autora pontuou que em seu trabalho não foi incluso o referido indicador devido à dificuldade 

de obtenção dos dados necessários. 

Neste sentido tem-se o Diagnóstico de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

elaborado pelo SNIS (2015), o qual encontra-se em sua primeira edição. Dentre os municípios 

brasileiros que participaram da coleta de dados, 82 são do Estado de Goiás. Sendo assim, 

observou-se os indicadores elencados pelo SNIS (2015) dando ênfase àqueles que são mais 

relevantes para representar a salubridade ambiental dos municípios. Entre eles selecionou-se: i) 

“Taxa de cobertura do sistema de macrodrenagem na área urbana do município” (Código 

IN027); ii) “Captações de águas pluviais por unidade de área urbana” (Código IN051) e iii) 

“Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos” (Código IN041). 

Entende-se que a associação destes indicadores possibilita apontar a situação atual do sistema 

de drenagem no município e as consequências relacionadas a isso. Portanto, sugere-se que os 

indicadores supramencionados sejam agrupados em um indicador primário denominado 

Indicador de Drenagem Urbana, para que este seja inserido no cálculo do ISA.  
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO 

O Indicador de Salubridade Ambiental se mostrou facilmente adaptável às peculiaridades dos 

municípios goianos, característica essa que foi prevista desde a sua concepção, no Manual 

Básico do ISA.  

O questionário aplicado aos especialistas se mostrou pertinente para o alcance do objetivo 

estabelecido, no entanto, deve passar por alterações. Em algumas situações os especialistas 

apresentaram dificuldades no seu preenchimento e durante o processo de análise, mesmo 

quando o indicador foi considerado “Adequado”, foram feitas considerações a respeito de sua 

composição. Sendo assim, deve-se adicionar a opção “Parcialmente Adequado” para auxiliar 

na análise dos especialistas, uma vez que só será considerado “Adequado” aqueles indicadores 

que possam ser calculados de maneira fidedigna ao proposto pelo CONESAN. 

A consulta ao painel de especialistas se mostrou eficaz no processo de análise do ISA, uma vez 

que houve convergência entre as considerações feitas pelos especialistas, sendo as sugestões 

realizadas neste trabalho baseadas em tais considerações. Ao se comparar os resultados 

encontrados com as publicações científicas, observou-se que as adaptações aplicadas ao ISA, 

corroboram com as sugestões realizadas neste trabalho.  

Em síntese, sugeriu-se a inclusão de novos subindicadores em todos os indicadores primários, 

exceto no Indicador de Recursos Hídricos. Esses indicadores foram sugeridos a fim de 

complementar a análise dos indicadores originalmente propostos, uma vez que exercem 

influência no seu resultado e também por se tratarem de assuntos pertinentes às condições de 

saneamento atuais. 

Apesar de não ter ocorrido convergência entre os especialistas para inserção de novos 

indicadores primários, a consulta a publicações científicas apontou a necessidade de incluir um 

Indicador de Drenagem Urbana, visto que exerce influência no resultado de outros indicadores, 

como os Indicadores de Controle de Vetores (ICV). Os critérios sugeridos para o cálculo deste 

indicador foram baseados na extração dos indicadores presentes no SNIS. 

O levantamento de publicações científicas sobre o Indicador de Salubridade Ambiental, 

permitiu concluir que o ISA é comumente aplicado na esfera acadêmica, no entanto, quando 

aplicado na administração pública, como na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
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dos municípios de Videira, Doutor Pedrinho e Barbacena se mostrou uma importante 

ferramenta para avaliação das condições de saneamento e para as ações de Planejamento 

Urbano e Ambiental. O cálculo do ISA identifica áreas prioritárias para investimentos no setor 

de saneamento e mensura a efetividade das ações propostas, uma vez que ao aplicar a fórmula 

concebida para determinado local, ao longo do período de implantação das ações propostas, é 

possível acompanhar a evolução do indicador.  

Ademais, recomenda-se a continuação deste trabalho, para confirmação dos indicadores que 

irão compor o ISA aplicado aos municípios goianos e para a alocação de pesos. Pode-se aplicar 

a metodologia Delphi, considerando o mesmo painel de especialistas, para que possam reavaliar 

suas respostas frente ao posicionamento do grupo, confirmando ou não as recomendações 

realizadas neste trabalho, até que se alcance nível de consenso satisfatório entre tais 

especialistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário 

 

 

 

Questionário de análise do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) 

Contextualização 
 

A salubridade ambiental é caracterizada como a qualidade ambiental capaz de prevenir a 

ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das 

condições mesológicas favoráveis a saúde da população urbana e rural. Nesse contexto, o 

Índice de Salubridade Ambiental (ISA), reúne e apresenta sinteticamente a situação de 

salubridade ambiental de cada município através de um valor numérico, podendo funcionar 

como uma alternativa para diagnosticar as condições de saneamento nos municípios goianos, 

auxiliando na elaboração de Políticas Públicas, definindo ações prioritárias e alocando recursos 

compatíveis com as realidades locais e regional. 

Esta etapa envolve a avaliação e seleção dos indicadores e subindicadores que devem compor 

o ISA, com base no indicador proposto pela CONESAN. Tal seleção deverá ser realizada por 

meio do nível de importância dos indicadores e subindicadores apresentados, com base nos 

conhecimentos e experiências relevantes dos participantes sobre o assunto. Na próxima etapa 

serão alocados pesos aos indicadores e subindicadores selecionados.  

Após analisar o nível de importância, o especialista deve assinalar uma entre as três 

alternativas: Adequado, Não adequado ou Indeciso. Será disponibilizado espaço para 

considerações, críticas e sugestões relacionados aos indicadores e subindicadores 

apresentados, sendo o especialista livre para apontar outros que achar relevante. 

 

 

 

 

Dados do especialista 

Nome completo do 

especialista: Insira seu nome completo 

Formação: Insira sua formação 

Área de atuação: Insira sua área de atuação 

Entidade vinculada: Insira a entidade a qual é vinculado 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador de Abastecimento de Água (IAB) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

1.1) Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água - Atendimento (ICA) 

Finalidade: Quantificar os domicílios atendidos por sistemas de abastecimento de água com 

controle sanitário. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

1.2) Indicador de Qualidade da Água Distribuída (IQA) 

Finalidade: Monitorar a qualidade da água fornecida. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

1.3) Indicador de Saturação do Sistema Produtor - Qualidade (ISA) 

Finalidade: Comparar a oferta e demanda, programar novos sistemas e/ou ampliações na 

elaboração de ações que reduzam as perdas. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações:  

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador de Esgotos Sanitários (IES) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

2.1) Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (ICE) 

Finalidade: Quantificar os domicílios atendidos por rede de esgoto e/ou tanques sépticos. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

2.2) Indicador de Esgoto Tratado (ITE) 

Finalidade: Quantificar os domicílios atendidos por tratamento de esgotos e tanques sépticos.  

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

2.3) Indicador de Saturação do Tratamento de Esgoto (ISE) 

Finalidade: Comparar a oferta e demanda das instalações existentes e programas novas 

instalações ou ampliações. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações: 

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 

 

2) 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

3.1) Indicador de Coleta de Lixo (ICR) 

Finalidade: Quantificar os domicílios atendidos por coleta de lixo. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

3.2) Indicador de Tratamento e Disposição Final (IQR) 

Finalidade: Quantificar a situação da disposição final dos resíduos. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

3.3) Indicador de Saturação da Disposição Final (ISR) 

Finalidade: Indicar a necessidade de novas instalações. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações: 

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 

 

3) 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador de Controle de Vetores (ICV) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

4.1) Indicador de Dengue (IVD) 

Finalidade: Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e eliminação dos 

vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

4.2) Indicador de Esquistossomose (IVE) 

Finalidade: Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e eliminação dos 

vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

4.3) Indicador de Leptospirose (IVL) 

Finalidade: Indicar a necessidade de programas preventivos de redução e eliminação de ratos. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações: 

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 

 

4) 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador de Recursos Hídricos (IRH) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

5.1) Indicador de Qualidade de Água Bruta (IQB) 

Finalidade: Qualificar a situação da água bruta ou risco geográfico. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

5.2) Indicador de Disponibilidade dos Mananciais (IDM) 

Finalidade: Quantificar a disponibilidade dos mananciais para abastecimento em relação à 

demanda. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

5.3) Indicador de Fontes Isoladas (IFI) 

Finalidade:Abrange o controle das águas utilizadas pelas populações em áreas urbanas não 

atendidas pelos serviços oficiais de abastecimento de água. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações: 

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 

 

5) 
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Análise dos indicadores 
 

1) Indicador Socioeconômico (ISE) 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

6.1) Indicador de Saúde Pública (ISP) 

Finalidade: Indicar a possibilidade dos serviços de saneamento inadequados, que podem ser 

avaliados através de mortalidade infantil ligada a doenças de veiculação hídrica e mortalidade 

infantil e de idosos ligada a doenças respiratórias. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

6.2) Indicador de Renda (IRF) 

Finalidade: Indicar a capacidade de pagamento da população pelos serviços e capacidade de 

investimento pelo Município através de: distribuição de renda e renda média. 

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

6.3) Indicador de Educação (IED) 

Finalidade:Indicar a linguagem de comunicação nas campanhas de educação sanitária e 

ambiental através de: índice de nenhuma escolaridade e índice de escolaridade até 1º grau.  

 

☐Adequado                                 ☐ Não adequado                                       ☐ Indeciso 

 

Observações: 

 

Inserir os comentários pertinentes a respeito dos indicadores apresentados 

anteriormente. 

 

6) 


