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 RESUMO: Segundo a Organização Mundial da Saúde em 2010 780 milhões de pessoas 
ainda não tinham acesso à água potável. Nessa época, 37% da população mundial vivia 
em condições inadequadas de saneamento, destas 40 milhões viviam no Brasil. Nesse 
contexto a utilização de indicadores como o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) é 
uma ótima ferramenta de auxílio para tomada de decisões e fomento de políticas públicas 
na área. Sendo o objetivo da pesquisa a aplicação do ISA para as capitais brasileiras no 
ano de referência de 2016, seguindo a metodologia proposta por LIMA (2014) e Aravéchia 
(2010), adaptado de CONESAN (1999). Os resultados obtidos conseguiram retratar a 
realidade dos municípios, englobando elementos do saneamento, indicadores sociais e 
de saúde pública. 30% das capitais brasileiras apresentaram baixa salubridade, 63% média 
salubridade e apenas 7% situação salubre. A região Norte do Brasil foi a que apresentou 
as piores pontuações do ISA, sendo Belém o município com a pontuação mais baixa. O 
indicador mostrou-se um importante instrumento para o planejamento e gestão 
ambiental das cidades. As pontuações obtidas evidenciam a necessidade de programas 
de redução e eliminação de vetores de doenças e de prioridade em intervenções e 
investimentos em áreas como a qualidade da água distribuída, o tratamento de esgoto e 
a disposição final dos resíduos. 
 

ABSTRACT: According to the World Health Organization in 2010 780 million people still 
did not have access to drinking water. Also, in that year 37% of the world population lived 
in inadequate sanitation conditions, of which 40 million lived in Brazil. In this context, the 
use of indicators such as the Environmental Health Indicator (ISA) is an excellent tool to 
aid decision-making and public policy development in the area. The objective of the 
research is to apply the ISA to the Brazilian capitals in the reference year of 2016, 
following the methodology proposed by LIMA (2014) and Aravéchia (2010), adapted from 
CONESAN (1999). The results obtained were able to portray the reality of the 
municipalities, including elements of sanitation, social indicators and public health. 30% 
of the Brazilian capitals presented a situation of low health, 63% average health and only 
7% showed a healthy situation. The northern region of Brazil was the one that presented 
the worst ISA scores, with Belém being the municipality with the lowest score. The 
indicator proved to be an important instrument for the environmental planning and 
management of cities. The scores obtained indicate the need for programs to reduce and 
eliminate disease vectors and the need to prioritize interventions and investments in 
areas such as distributed water quality, sewage treatment and final waste disposal. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1990 mais de 1,8 bilhões de pessoas no 

mundo possuem acesso ao saneamento básico, contudo, em 2010, 780 milhões de pessoas ainda não tinham 

acesso à água potável. Ainda nesse ano 37% da população mundial vivia em condições inadequadas de 

saneamento, sendo que destas 40 milhões viviam no Brasil. 

A OMS (2008), em seu Relatório Mundial de Saúde, traz que no saneamento básico do Brasil o setor 

mais crítico é o de esgotamento sanitário, atingindo populações mais carentes, com menor poder social e 

econômico. Em 2011 o Panorama do Saneamento Básico no Brasil, Ministério das Cidades (2011), apontou 

que a maioria da população brasileira tem acesso a condições adequadas de saneamento, principalmente 

nas regiões sul e sudeste do país, entretanto milhões de brasileiros ainda sofrem devido a falta de água, 

coleta de esgoto e resíduos. 

 O Instituto Trata Brasil (2017) apresentou o Ranking de Saneamento do Brasil, utilizando 

informações fornecidas pelas operadoras de saneamento. Segundo as variáveis estudas, as regiões sudeste 

e sul apresentam melhores condições de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Enquanto os 

estados do norte e nordeste apresentam as piores situações, com estados como Pará, Rondônia e Amazonas 

nas últimas colocações. 

A Constituição Federal de 1988 prevê o direito a salubridade ambiental e a obrigatoriedade dos 

municípios de cuidarem de serviços de interesse local. Sendo as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico estabelecidas na Lei 11.445/2007, que está pautada em princípios como a universalização do acesso, 

transparência, controle social, dentre outros. 

Sendo que a salubridade ambiental, segundo CONESAN (1999), é a qualidade ambiental capaz de 

prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, ou seja, o equilíbrio entre a qualidade de 

vida, qualidade ambiental e condições saudáveis e socialmente iguais. 

Todo esse aparato legal, se empregado corretamente, deverá permitir o planejamento e gestão 

mais eficiente dos serviços públicos de saneamento, fundamental para a promoção de um ambiente mais 

saudável e com menores riscos a população (SANTOS et al., 2017). 

O crescimento desordenado das cidades ocasiona problemas sociais e ambientais, dentre eles a 

falta de infraestrutura e saneamento. Dessa forma, faz-se necessário a definição de prioridades para a 

aplicação da verba pública, evitando desperdício de recursos.  

Para definir quais os setores prioritários para investimentos e planos de ação pode-se utilizar os 

indicadores, sendo estes utilizados como instrumentos de mensuração da realidade de uma região. Os 

indicadores sociais foram os pioneiros em nível mundial e datam de aproximadamente 1947.  Os indicadores 

ambientais começaram a ser utilizados a partir da década de 80 e 90, devido uma tendência geral de busca 

pela sustentabilidade (LIMA, 2014).  

Aravéchia (2010) afirma que a partir os anos 80 iniciou-se uma sistematização de informações com 

o intuito de auxiliar na tomada de decisões e, consequentemente, subsidiar a formulação de políticas 

públicas. Neste contexto surgiu, em 1999, o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), elaborado para avaliar 

a eficácia do Plano Estadual de Saneamento de São Paulo, pelo Conselho Estadual de Saneamento 

(CONESAN). Apesar de inicialmente ser desenvolvido para o estado de São Paulo a aplicação do ISA se 

difundiu pelo país e, atualmente, existem diversas adaptações foram desenvolvidas em diferentes estados e 

municípios. 

Levati (2009) adaptou o ISA para verificar a salubridade ambiental de áreas urbanas do município 

de Criciúma/SC. Aravéchia (2010) desenvolveu um Indicador de Salubridade Ambiental para municípios de 

Goiás, sendo utilizado como referência para trabalhos no estado. Figueiredo (2011) propôs o Índice de 

Saneamento Básico para analisar a Bacia de Drenagem XII de Natal/RN, realizando um diagnóstico das 

condições de salubridade e definindo áreas que necessitam de maiores investimentos para proporcionar uma 
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melhor qualidade de vida para a população. Para tal Figueiredo (2011) adaptou ISA utilizando índices de 

abastecimento de água, coleta de esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana.  

Cabral et al. (2013) utilizou o Indicador de Salubridade Ambiental para verificar as medidas 

necessárias para aprimorar os serviços públicos (abastecimento de água e recursos hídricos, esgoto sanitário, 

resíduos e controle de vetores) do município de Céu Azul/PR. Lima (2014) aplicou ISA para avaliar as 

condições de salubridade de municípios goianos operados diretamente pelas prefeituras, conseguindo 

verificar os setores que precisam de intervenções imediatas. Albuquerque et al. (2015) incorporou 

indicadores como o de saúde pública, características de moradia e espaço público comunitário em uma 

adaptação do ISA para analisar a influência da salubridade na população da comunidade rural de 

Saramém/SE.  Santos (2017) aplicou o ISA na comunidade de Gargaú/RJ para o diagnóstico de problemas 

referentes ao saneamento ambiental e planejamento de investimentos para a comunidade. 

Conforme destaca Albuquerque (2015) as experiências quanto a elaboração de indicadores 

voltados a saúde e a salubridade ambiental tem sido frequentes. Visto que sua grande flexibilidade possibilita 

suas adaptações para a realidade onde ocorre, tornando esse tipo de indicador um importante elemento 

para a formulação de políticas públicas. Contribuindo para uma melhor gestão pública nas esferas Federal, 

estadual e Municipal, já que relatam as particularidades de cada localidade estudada. 

Dessa forma, o ISA é um índice que avalia as condições de salubridade em âmbito municipal, 

avaliando indicadores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, controle de 

vetores, risco de recursos hídricos e indicador socioeconômico. Pode ser utilizado como subsídio para adoção 

de políticas públicas compatíveis com a realidade local. 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a condição de salubridade ambiental das capitais 

brasileiras, relacionando-os às condições de saneamento básico desses municípios. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho será dividida em tópicos que abordarão desde a caracterização da área 

de estudo, coleta de dados, aplicação de equacionamentos e, por fim, análise dos resultados. 

4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

A área de estudo são as capitais de todos os estados brasileiros citados abaixo e do Distrito federal. 

Optou-se por analisar as capitais para analisar o panorama da salubridade no Brasil, pois estas são as cidades 

com maior população em cada estado, as que possuem maior acesso a infraestrutura e recursos, são as 

regiões com os maiores conflitos relacionadas aos aspectos da salubridade, como saneamento e questões 

socioeconômicas, além disso existe uma facilidade maior para a obtenção de dados. 

O Brasil segue a divisão regional estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 1990, sendo elas a região Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Os dados abaixo 

são referentes ao IBGE, com estimativas populacionais para o ano de 2016. 

O Centro-Oeste abrande Goiás (Goiânia), Mato Grosso (Cuiabá), Mato Grosso do Sul (Campo 

Grande) e o Distrito Federal (Brasília). Com 467 cidades distribuídas em 1,6 milhões de Km² e população de 

15,66 milhões de habitantes. Possui a segunda densidade populacional mais baixa do país, com 9,86 

hab/Km². Seu PIB de 367,4 bilhões de reais ocorre principalmente pela pecuária, agricultura (milho, sorgo, 

cana-de-açúcar, soja) e prestação de serviços. 

A região Nordeste abrange os estados Alagoas (Maceió), Bahia (Salvador), Ceará (Fortaleza), 

Maranhão (São Luís), Paraíba (João Pessoa), Piauí (Teresina), Pernambuco (Recife), Rio Grande do Norte 
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(Natal) e Sergipe (Aracaju), com população de 56,91 milhões de habitantes e área de 1,5 milhões de Km², 

possuindo densidade demográfica de 36,90 hab/Km². Possui 1794 cidades e PIB de 555,3 bilhões de reais. A 

implantação de polos industriais e de agricultura modernizada vem transformando a economia nordestina. 

Porém, a região ainda esta abaixo da média nacional quanto ao desenvolvimento humano, o que evidencia 

uma defasagem social dessa região. A economia depende de setores como turismo, pecuária de animais de 

pequeno porte e agricultura tradicional (cana-de-açúcar, soja, mandioca e arroz). 

A região Norte abrange os estados do Amazonas (Manaus), Acre (Rio Branco), Amapá (Macapá), 

Pará (Belém), Roraima (Boa Vista), Rondônia (Porto Velho) e Tocantins (Palmas). Região com maior área e 

menor população, contanto com cerca de 17,71 milhões de habitantes, estimativa de 2017, e 3,8 milhões de 

Km². Dessa forma, a densidade demográfica da região é de 4,65 hab/Km². Possui aproximadamente 450 

cidades e PIB de 223,5 bilhões de reais. A região é marcada pelo conflito da preservação ambiental da floresta 

amazônica e o desenvolvimento de atividades de extração mineral e pecuária. 

O Sudeste conta com São Paulo (São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Minas Gerais (Belo 

Horizonte) e Espírito Santo (Vitória). Possui uma área de 924 mil Km² e 86,36 milhões de habitantes, 

resultando em uma densidade demográfica de 94,01 hab/Km², a maior do país. Possui o maior PIB do país, 

com 2,29 trilhões de reais, movido principalmente pela indústria e prestação de serviços em suas 1668 

cidades. 

O Sul, formado por Paraná (Curitiba), Santa Catarina (Florianópolis) e Rio Grande do Sul (Porto 

Alegre), possui a distribuição populacional mais homogênea do país com densidade demográfica de 51, 38 

hab/Km², sendo 29,44 milhões de habitantes para uma área de 567 mil Km². Possui 1191 cidades e PIB de 

672 bilhões de reais, com indicadores sociais acima da média nacional. A modernização da agricultura e a 

agroindústria fortaleceram o êxodo rural, proporcionando crescimento das cidades. 

A Figura 1, abaixo, apresenta as capitais brasileiras destacadas em seus respectivos estados. 

 
FIGURA 1: Mapa do Brasil com as capitais destacadas 

FONTE: Autoria Própria (2018) 
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4.2 INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL – ISA 

Aplicou-se o cálculo do ISA, conforme proposto por Lima (2014), Equação 2, adaptados de 

CONESAN (1999), Equação 1, para as 26 capitais dos estados brasileiros e a capital do Brasil, totalizando 

23,8% da população brasileira.  

Ressalta-se que houve a necessidade de se trabalhar com a equação sem o Indicador de Risco aos 

Recursos Hídricos (IRH) devido a indisponibilidade dos dados necessários. Esse indicador é utilizado para 

monitorar a situação da água bruta, quantificar a disponibilidade dos mananciais em relação a demanda de 

água e para monitorar a qualidade da água de acordo com as fontes. 

 

𝐼𝑆𝐴 = 0,25 𝐼𝐴𝐵 + 0,25 𝐼𝐸𝑆 + 0,25 𝐼𝑅𝑆 + 0,10 𝐼𝐶𝑉 + 0,10 𝐼𝑅𝐻 + 0,05 𝐼𝑆𝐸𝐶                                     Eq. [1] 
 

𝐼𝑆𝐴 = 0,275 𝐼𝐴𝐵 + 0,275 𝐼𝐸𝑆 + 0,275 𝐼𝑅𝑆 + 0,125 𝐼𝐶𝑉 + 0,05 𝐼𝑆𝐸𝐶                                                      Eq. [2] 
 
Em que: 
ISA = Indicador de salubridade ambiental (adimensional); 
IAB = Indicador de abastecimento de água (adimensional); 
IES = Indicador de esgoto sanitário (adimensional); 
IRS = Indicador de resíduos sólidos (adimensional); 
ICV = Indicador de controle de vetores (adimensional); 
ISEC = Indicador socioeconômico (adimensional); 
IRH = Indicador de risco aos recursos hídricos(adimensional). 
 

De acordo com os valores obtidos para o ISA, estabelece-se situações para salubridade (Quadro 1). 
 

QUADRO 1: Situação de salubridade por faixa de pontuação. 

Situação de salubridade Pontuação 

Insalubre 0 - 25,5 

Baixa salubridade 25,5 - 50,5 

Média salubridade 50,5 - 75,5 

Salubre 75,5 - 100 

FONTE: CONESAN (1999). 

4.3 INDICADORES  

Para o cálculo dos indicadores específicos (IAB, IES, IRS, ICV e ISEC) utilizou-se subindicadores, cada 

qual apresentando seu equacionamento e, se for o caso, pontuação própria, variando de 0 a 100 pontos. Um 

resumo com as equações para cada indicador e seus respectivos subindicadores, bem como as fontes de 

dados e pontuações, quando for o caso, estão apresentados no Quadro 2, Anexo. 

Seguiu-se as adaptações feitas por Aravéchia (2010) para o subindicador Indicador de Saturação do 

Sistema Produtor de Água – ISPA, apesentado no Quadro 2, Anexo. 

Os indicadores específicos do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul e Brasil, foram obtidos 

a partir dos dados das capitais dos estados que compõem cada região. Para os indicadores específicos IRS e 

ISEC das regiões fez-se um equivalente populacional das pontuações obtidas do IRS e ISEC de cada capital. 

4.4 FONTE DE DADOS 

A fonte de dados utilizado foi Sistema Nacional de informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 

referência 2016; Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Portal do Ministério 

da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considerando os últimos 5 anos; Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com dados do último censo de 2010. 
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Por se tratarem de órgãos oficiais do governo, infere-se que os dados sejam confiáveis. A escolha 

destas bases foi essencial para o cálculo do ISA, evitando uso de fontes e dados equivocados.   

4. RESULTADOS 

A Figura 2 e 3 apresentam os resultados de cada subindicador que compõem os indicadores 

específicos de água (IAB), esgoto (IES), resíduos sólidos (IRS), controle de vetores (ICV) e socioeconômico 

(ISEC), descritos no Quadro 2 (Anexo). 

 

FIGURA 2: Resultado dos subindicadores do IAB, IES e IRS 
FONTE: Autoria Própria (2018) 

 

 
FIGURA 3: Resultado dos subindicadores do ICV e ISEC 

FONTE: Autoria Própria (2018) 
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A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para os indicadores específicos considerados no ISA a 

partir dos resultados apresentados nas Figuras 2 e 3. 

 

TABELA 1:  Resultado dos Indicadores 

Região IAB IES IRS ICV ISEC 

Centro-Oeste 63 62 81 13 81 
Brasília 56 73 67 25 83 

Campo Grande 63 57 83 25 79 
Cuiabá 67 17 67 25 79 

Goiânia 60 78 100 25 80 

Nordeste     83 21 76 13 76 
Aracaju 56 20 83 13 77 

Fortaleza 64 21 31 13 76 
João Pessoa 63 45 100 25 77 

Maceió 72 17 98 0 72 
Natal 84 17 100 13 77 
Recife 81 17 100 0 77 

Salvador 90 56 95 13 76 
São Luís 82 0 33 50 77 
Teresina 73 17 56 50 75 

Norte        61 17 65 13 74 
Belém 60 0 19 25 75 

Boa Vista 80 27 58 50 75 
Macapá 53 17 74 50 74 
Manaus  66 17 82 50 74 
Palmas  59 40 98 25 79 

Porto Velho  65 0 67 25 74 
Rio Branco 67 17 67 63 73 

Sudeste     53 78 100 0 81 
Belo Horizonte 75 83 93 0 81 
Rio de Janeiro 40 58 100 13 80 

São Paulo 60 83 100 0 81 
Vitória 38 43 100 0 85 

Sul          60 83 100 13 82 
Curitiba 83 83 100 13 82 

Florianópolis 60 33 100 38 85 
Porto Alegre 63 79 100 50 81 

Brasil 51 34 56 0 79 
FONTE: Autoria Própria. 

 

De forma geral obteve-se valores elevados para o Indicador de Cobertura de Abastecimento (ICA), 

subindicador do Indicador de Abastecimento de Água (IAB), apresentados na Figura 2. Contudo, a região 

norte apresentou municípios como Porto Velho e Macapá com pontuações muito abaixo do restante do país, 

36 e 39 pontos, respectivamente. Isso evidencia que a região possui municípios com carência de um sistema 

de abastecimento de água com controle sanitário.  

Com exceção de Curitiba, que apresentou 100 pontos, as demais capitais e regiões do Brasil 

obtiveram valores médios de Indicador de Qualidade da Água Distribuída (IQA), sendo que Cuiabá obteve 

pontuação nula para esse subindicador devido o número de amostras dentro do padrão para cloro, turbidez 

e colimetria estarem abaixo do esperado. 

O Indicador de Saturação do Sistema Produtor de Água (ISPA), apresentou pontuação nula para 

Goiânia, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Florianópolis, uma vez que para esses municípios o 

consumo de água demandados pela população é maior do que a produção de água pela concessionária de 

abastecimento, ou seja, o sistema está saturado. 
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O Indicador de Abastecimento de Água, de forma geral, manteve-se em valores médios devido, 

principalmente, à qualidade da água distribuída. Sendo a região Sudeste a mais crítica e Vitória o município 

com menor pontuação. Panorama este que confirma os dados da Agência Nacional das Águas (ANA) na 

avaliação da oferta de água para abastecimento urbano realizado em 2015. Esse estudo aponta que apenas 

45% dos 5570 municípios brasileiros possuem abastecimento de água satisfatório, 46% precisam de 

ampliação no sistema e os outros 9% precisam de um novo manancial de abastecimento. Aponta ainda que 

a região sudeste apresenta mais de 500 municípios que requerem a ampliação do sistema. 

Quanto ao esgotamento sanitário, temos que o Indicador de Coleta de Esgoto (ICE), subindicador 

do Indicador de Esgoto Sanitário (IES), obtido para as capitais brasileiras foram, de forma geral, muito baixos, 

sendo nulo para 59,3 % das cidades analisadas. Apenas Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto 

Alegre obtiveram pontuação acima de 99,9 para ICE. 

Em relação ao esgoto que é tratado, Indicador de Esgoto Tratado e Tanque Séptico (ITE), temos 

pontuações médias para as capitais analisadas, conforme apresentado na Figura 2, sendo que onze capitais 

apresentaram pontuação nula, ou seja, menos de 50% do que é coletado é tratado. Apenas Brasília, Belo 

Horizonte e Curitiba tratam 100% do que é coletado de esgoto. 

Para o indicador de Saturação do Tratamento de Esgoto (ISE) todas as capitais apresentaram 

pontuação 50 pontos, exceto São Luiz e Porto Velho que apresentaram pontuação nula. Esse indicador reflete 

se o sistema utilizado para o tratamento, Estação de Tratamento de Esgoto ou fossa séptica, consegue tratar 

de forma satisfatória a quantidade de esgoto enviada. Como as capitais acima apresentaram pontuação nula 

significa que os sistemas utilizados não comportam a quantidade de esgoto que recebem para tratar. 

Segundo a Avaliação do esgotamento sanitário no Brasil (ANA, 2015) 12% da população brasileira 

encaminha seus efluentes para fossas sépticas, 43% realizam coleta e tratamento, 18% apenas coleta e 26% 

não faz coleta e nem tratamento do esgoto sanitário. Esse panorama foi percebido no presente trabalho, 

onde temos capitais, principalmente do Norte e Nordeste em situação crítica. As capitais São Luís e Porto 

Velho apresentando pontuações nulas para o Indicador de Esgoto Sanitário. 

Obteve-se valores altos, na ordem de 92 pontos, para o Indicador de Coleta de Resíduos (ICR), 

subindicador do Indicador de Resíduos Sólidos (IRS). Sendo Campo Grande, Teresinha e Belém as capitais 

com ICR mais baixos, 48, 67 e 57 pontos, respectivamente.  

As capitais Fortaleza, São Luiz e Belém apresentaram pontuação nula para o Indicador de 

Tratamento e Disposição Final (IQR), pois apresentam lixão como forma de disposição final dos resíduos. 

Cerca de 63% das capitais apresentaram pontuações máxima para o IQR, pois apresentam aterro sanitário 

como forma de destinação final dos resíduos. 

As cidades Boa Vista e Macapá não apresentaram coleta seletiva; Manaus e Aracajú não 

apresentaram coleta diferenciada de resíduos de serviço de saúde e os municípios que apresentam lixões 

receberam pontuação nula para o Indicador de Saturação do Tratamento e Disposição Final de Resíduos 

Sólidos (IRS). Assim, as pontuações variaram bastante, conforme apresentado na Figura 2. 

De forma geral, o IRS encontrado para as capitais e regiões brasileiras foram altos, sendo o Belém 

o município com a pontuação mais baixa e a região Norte a mais crítica. O indicador dos resíduos sólidos 

considerou principalmente a forma de disposição final dos resíduos domésticos urbanos, mas devemos 

analisar a logística envolvida no processo.  Muitas vezes para municípios menores o custo envolvido na 

manutenção de um aterro sanitário não compensa, por isso são indicadas outras soluções como consórcios 

com municípios vizinhos. 

A salubridade ambiental é analisada no quesito de controle de vetores através da manifestação ou 

não de doenças relacionadas ao saneamento. Analisando o Indicador de Controle de Vetores temos como 

resultado que as capitais Rio Branco e Florianópolis foram as únicas que não apresentaram casos de dengue 

hemorrágico nos últimos cinco anos e, com isso, obtiveram pontuação 25 no Indicador de Dengue (IVD). As 

demais capitais obtiveram pontuação nula, conforme Figura 3. 
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Ocorreu uma proliferação do mosquito Aedes aegypti no ano de 2016, disseminando, 

aproximadamente, 4.523 municípios no Brasil. Assim, realizar o controle da disseminação desse vetor é um 

desafio para a gestão pública e para a sociedade (ZARA et al., 2016). 

Com exceção de Brasília, que não apresentou enchente nos últimos cinco anos, todas as demais 

capitais obtiveram pontuação nula para o Indicador de Leptospirose (IVL) devido ocorrência de casos da 

doença e presença de enchente nos últimos cinco anos. 

São Luís, Teresina, Boa Vista, Macapá, Manaus e Porto Alegre não apresentaram casos de 

esquistossomose nos últimos cinco anos e com isso obtiveram pontuação máxima para Indicador de 

Esquistossomose (IVE). Maceió, Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Vitória apresentaram pontuação nula, 

pois apresentaram incidência média dos últimos cinco anos maior que cinco. 

Maceió, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória apresentaram ICV nulo, devido a presença de 

casos de dengue hemorrágico, incidência de esquistossomose acima de cinco e casos de leptospirose e 

enchente nos últimos cinco anos (2012 a 2016). 

A pontuação do Indicador de Controle de Vetores para o Centro-Oeste foi de 13 pontos, apesar de 

todas as capitais terem pontuação 25. Isso ocorreu, pois, o centro-oeste obteve pontuações nulas para os 

subindicadores de dengue e leptospirose, assim como as capitais dessa região, contudo, para o subindicador 

de esquistossomose (IVE), o centro-oeste obteve pontuação de 25, pois apresentou incidência média de 

esquistossomose dos últimos 5 anos entre 1 e 5, enquanto as capitais apresentaram pontuação de 50, exceto 

Brasília que apresentou pontuação de 25 para IVE e IVL. 

As pontuações obtidas para os subindicadores (IVD, IVL, IVE) do Indicador de Controle de Vetores 

indicam que são necessárias ações e programas corretivos e preventivos de eliminação de vetores. Houve 

uma certa dificuldade para o levantamento dos dados, o que indica a necessidade da atualização dos dados 

disponíveis para a população. 

Quanto maior a organização da gestão dos resíduos sólidos menor é a proliferação de vetores 

causadores de doenças. Contudo essa tendência não foi observada nos resultados obtidos, ocorrendo, assim, 

uma disparidade do Indicador de Resíduos Sólidos e Indicador de Controle de Vetores. Isso pode ser explicado 

pela ausência do indicador específico de drenagem urbana no cálculo do ISA, que pode influenciar 

diretamente os valores encontrados do ICV. 

Borja (2014) afirma que apesar dos investimentos do governo federal vir se ampliando, ainda 

persiste a dificuldade de acesso aos recursos para os pequenos municípios e para a região Norte. Além de 

destacar sobre a desproporcionalidade de recursos entre as infraestruturas de saneamento, onde ainda é 

preservada a prioridade de investimentos para o abastecimento de água e de esgoto, apesar de ser evidente 

a importância dos serviços de resíduos sólidos e drenagem urbana para a prevenção de doenças. De modo 

que os baixos investimentos públicos nestes setores contribuíram para tornar crítica a situação dos centros 

urbanos, frente as ocorrências de inundações e enchentes. 

Quanto ao Indicador Socioeconômico (ISEC) as capitais apresentaram valores de IDHlongevidade 

altos (acima de 0,800) e IDHrenda e IDHeducação médios (0,500 a 0,799). Os ISEC das regiões do Brasil foram 

obtidos a partir do equivalente populacional das capitais de cada região. 

O Indicador Socioeconômico mostra se o serviço de saneamento está adequado, avaliando, por 

exemplo, a mortalidade infantil ligada a doenças de veiculação hídrica ou a doenças respiratórias. Indica se 

o sistema de saneamento é economicamente viável para a população, analisando a distribuição de renda. A 

pontuação do ISEC pode ser utilizada, ainda, para indicar a linguagem mais apropriada a ser utilizada em 

campanhas de educação ambiental. 

O ISEC foi o indicador específico do ISA com valore mais elevados, sendo em Rio Branco, na região 

Norte do país, a com pontuação mais baixa para o indicador específico. 
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A Figura 4 apresenta os resultados obtidos do Indicador de Salubridade Ambiental para as capitais 

brasileiras de acordo com a metodologia, bem como, apresenta as faixas de situação de salubridade 

ambiental. 

 

 
FIGURA 4: Indicador de Salubridade Ambiental  

FONTE: Autoria Própria (2018) 

Como já apresentado, o Indicador de Salubridade Ambiental possui pontuação de 0 a 100 pontos e 

indica a situação da salubridade ambiental de uma localidade. 

Sendo as capitais as cidades com maior fonte de recursos dentro dos estados estas apresentam 

uma tendência de melhores condições de saneamento, controle de vetores e indicadores sociais. Contudo, 

observando a Figura 4, temos que 30% das capitais brasileiras apresentaram situação de baixa salubridade 

(25,5 a 50,5), 63% apresentaram situação de média salubridade (50,5 a 75,5), o que equivale a dezessete 

capitais e apenas 7% (2 capitais) apresentaram situação salubre (acima de 75,5). 

O Brasil apresentou uma pontuação de 43 para o ISA, o que o configura em uma situação de baixa 

salubridade. A região Norte do Brasil foi a que apresentou as piores pontuações do Indicador de Salubridade 

Ambiental, sendo pertencente a esta região o município de Belém/PA, com a pontuação mais baixa do ISA.  

O setor mais crítico da capital do Pará foi o de esgotamento sanitário, com taxa de coleta de esgoto 

sanitário atendendo cerca de 12% da população urbana. Um panorama de 2015 realizado pela ANA aponta 

que 48% da população não recebia coleta e nem tratamento dos efluentes. Quando ao abastecimento de 

água, cerca de 71% da população urbana é atendida e a pontuação de Belém para o indicador que avalia a 

qualidade dessa água distribuída foi de 60 pontos. Contudo, segundo a Agência Nacional das Águas o 

município necessita de ampliação do sistema de abastecimento de água e de investimentos na ordem de 1,7 

milhões de reais. Esses valores mostram que a gestão dos serviços de água e esgotamento são caracterizados 

por um deficit importante no atendimento à população urbana, fato que se relaciona com a ineficiência na 

prestação dos serviços. 

Belém apresenta taxa de atendimento de coleta de resíduos na ordem de 93%, realiza coleta 

diferenciada de resíduos de serviço de saúde e coleta seletiva, contudo, apresenta lixão, o que abaixou a 
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pontuação do IRS analisada. A ocorrência de dengue e leptospirose na capital, ao longo dos últimos cinco 

anos, ocasionou pontuações baixas para o Indicador Específico de Controle de Vetores. Por fim, o indicador 

Socioeconômico com parâmetros de renda, saúde e educação encontrados para Belém foram, como 

esperado, abaixo da média brasileira, sendo a pontuação do ISEC de 75 para Belém e de 79 para o Brasil. 

O melhor cenário ocorreu na região sul, que apresentou também as duas únicas capitais com 

situação salubre, sendo elas Curitiba/PR e Porto Alegre/RS. Curitiba foi a capital com a melhor pontuação 

para o Indicador de Salubridade Ambiental (79 pontos), com situação salubre. 

A capital apresenta taxa de atendimento de abastecimento de 100% da população urbana e 

pontuação máxima para qualidade da água. O esgotamento sanitário encontra-se na mesma situação, com 

atendimento de 100% da população e indicador de tratamento do esgoto com pontuação máxima. Quando 

aos resíduos sólidos, a cidade apresenta aterro sanitário, atende 100% da população e realiza coleta seletiva 

e diferenciada de resíduos do serviço de saúde. Houve uma grande disparidade no Indicador de Controle de 

Vetores relacionado ao de resíduos sólidos, pois o ICV apresentou uma pontuação muito baixa (13 pontos), 

enquanto o IRS foi de 100 pontos. Como essa disparidade ocorreu em todos os municípios, conclui-se que a 

metodologia empregada não consegui retratar a realidade do município para esse indicador. Curitiba 

apresenta indicadores sociais acima da média brasileira o que indica que esse município possui uma 

população com maior acesso à educação, renda e longevidade. 

O Ranking do Saneamento Básico avalia evolução dos indicadores de água, esgotos, investimentos 

e perdas de água nas cem maiores cidades brasileiras. Lançado em 2017 trouxe municípios, principalmente 

das regiões Sul e Sudeste, nas dez primeiras colocações e da região Norte nas últimas colocações. Sendo que 

Curitiba encontra-se na 11° colocação e Belém na 90°. Os dados nacionais de saneamento no Brasil mostram 

que 50,3% da população tem acesso à coleta dos esgotos e somente 42% dos esgotos são tratados (INSTITUTO 

TRATA BRASIL, 2017). 

Aravéchia (2010) analisou nove municípios, sendo que destes seis apresentaram situação de média 

salubridade, incluindo Goiânia. O restante apresentou situação de baixa salubridade. Cabral (2013) obteve 

pontuação de 81,7 para município de Céu Azul/PR, situação salubre. Lima (2014) avaliou vinte um municípios 

goianos sendo que, destes, 61,9% foram considerados com baixa salubridade.  Pinto et al. (2014) mediu a 

salubridade do município de São Pedro do Iguaçu/PR, o qual apresentou ISA no valor de 79,58 pontos, sendo 

considerado salubre. Santos (2017) ao aplicar ISA em Gargaú/RJ obteve 22 pontos, situação insalubre. 

Os resultados obtidos conseguiram retratar a realidade dos municípios, englobando elementos do 

saneamento, que auxiliam à tomada de decisões dos gestores. Observa-se que existe uma relação entre o 

nível de salubridade dos municípios e a precariedade de seus sistemas de saneamento. 

5. CONCLUSÕES 

Em vista de que grande parte dos problemas de saúde da humanidade esteve intrinsecamente 

relacionada às medidas de saneamento ambiental, torna-se importante garantir que as enfermidades sejam 

evitadas através de ações preventivas que envolvam não só a oferta de serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, mas, 

também, por meio da promoção de uma educação sanitária, na qual deve-se orientar a população a adotar 

hábitos higiênicos de ordem pessoal, alimentares e doméstico. 

No Brasil, as disparidades de renda e pobreza têm raízes históricas, pois coexistem desde a 

colonização e se agravaram ao longo do tempo. A região Nordeste é a que apresenta os piores indicadores 

de pobreza e desenvolvimento e a região Sul a que apresenta os indicadores mais elevados. 

Essa realidade se refletiu ao analisar o Indicador de Salubridade Ambiental nas capitais brasileiras, 

sendo a região Norte a que apresentou o pior cenário e a região Sul a que apresentou o melhor cenário, 
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acima da média brasileira. Assim, a região Norte deve ser prioritária para receber os investimentos 

governamentais de recursos orçamentários destinados ao saneamento. 

A ausência de dados deve ser levada em consideração quando o ISA for utilizado na composição de 

diagnósticos municipais. O desconhecimento da real cobertura dos serviços e dos problemas inerentes ao 

funcionamento dos sistemas pelos municípios dificultou a aplicação do ISA. Além disso, deve-se considerar 

as particularidades de cada localidade para realizar as adaptações do ISA. Assim, aplicar uma única 

metodologia para cidades em diferentes regiões do Brasil pode ter mascarado a realidade dessa região.  

Portanto, indica-se a adaptação do ISA para cada estado, a fim de analisar as condições de 

salubridade ambiental dos municípios de interesse. Indica-se a continuidade de estudos relacionados ao 

tema, a fim de se obter o maior número de aplicações em campo, proporcionando o desenvolvimento e 

validação dos indicadores. 

Indica-se também o desenvolvimento de adaptações do ISA que considerem um Indicador de 

Drenagem Urbana, uma fez que a drenagem é uma das vertentes do saneamento básico e esta diretamente 

relacionada com a salubridade ambiental. 

Dessa forma, conclui-se que o Indicador de Salubridade Ambiental se mostrou um importante 

instrumento para o planejamento e gestão ambiental das cidades. Sendo que, a partir das pontuações do 

ISA, foi possível identificar a região do país mais carente e os setores mais atingidos, possibilitando ações de 

planejamento para suprir essas deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida para a população. 
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Anexo 

QUADRO 2:  Equações dos indicadores e subindicadores que compõem o ISA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Indicador Equação Pontuação 

Indicador de 
Abastecimento 
de Água - IAB 

𝐼𝐴𝐵 =  
(𝐼𝐶𝐴+𝐼𝑄𝐴+𝐼𝑆𝑃𝐴)

3
                                                       Eq. [3] 

ICA = Indicador cobertura e abastecimento de água 
IQA = Indicador de qualidade da água distribuída  
ISPA = Indicador de saturação do sistema produtor 

Não tem pontuação 
Fonte: SNIS, 2016 

Indicador de 
Cobertura de 

abastecimento de 
água  
ICA 

𝐼𝐶𝐴 =
𝑃𝑈𝐴

𝑃𝑈𝑇
100 (%)                                                           Eq. [4] 

PUA = População urbana atendida com abastecimento de 
água; 
PUT = População urbana total. 

Não tem pontuação 

Indicador de 
qualidade da 

água distribuída 
IQA 

𝐼𝑞𝑎 = 𝐾(
𝑁𝐴𝐴

𝑁𝐴𝑅
)100(%)                                                      Eq. [5] 

K = NAR pelo Nº mínimo de amostras obrigatórias (0 a 1); 
NAA = Nº de amostras consideradas de água potável 
relativa a colimetria, cloro residual e à turbidez; 
NAR = Nº de amostras realizadas. 

Iqa IQA 

100 100 

100 - 95 80 

95 – 85 60 

85 – 70 40 

70 – 50 20 

< 50 0 

Indicador de 
saturação do 

sistema produtor 
de água - ISPA 

𝐼𝑠𝑎 =
𝑉𝑃

𝑉𝐶
                                                                               Eq. [6] 

VP = Volume de água produzido (disponibilidade); 
VC =Volume de água consumido (demanda). 

Isa ISA 

> 2 100 

1,5 <Isa <2 50 

< 1,5 0 

ESGOTO SANITÁRIO 

Indicador Equação Pontuação 

Indicador de 
Esgoto Sanitário  

IES 

𝐼𝐸𝑆 =  
(𝐼𝐶𝐸+𝐼𝑇𝐸+𝐼𝑆𝐸)

3
                                                          Eq. [7] 

ICE = Indicador cobertura e coleta de esgoto e tanque 
séptico 
ITE = Indicador de esgoto tratado e tanque séptico 
ISE = Indicador d saturação do tratamento de esgoto 

Não tem pontuação 
Fonte: SNIS, 2016 

Indicador de 
Cobertura e 

Coleta de Esgoto 
e Tanques 
Sépticos  

ICE 

𝐼𝑐𝑒 =
𝑃𝑈𝐴

𝑃𝑈𝑇
100 (%)                                                            Eq. [8] 

PUA = População urbana atendida com esgotamento 
sanitário; 
PUT = População urbana total. 
OBS: Valores fora da faixa de pontuação devem ser 
interpolados. 

Pop ICE=0 ICE=100 

5 a 20 mil Ice<55 Ice>85 

20 a 50 mil Ice<60 Ice>85 

50 a 100 mil Ice<65 Ice>85 

100 a 500 mil Ice<70 Ice>90 

>500 mil Ice<75 Ice>90 

Indicador de 
Esgoto Tratado e 
Tanques Sépticos 

ITE 

𝐼𝑡𝑒 = 𝐼𝑐𝑒 
𝑉𝑇

𝑉𝐶
                                                                        Eq. [9] 

Ice = Indicador de cobertura de coleta de esgoto calculado; 
Vt = Volume de esgoto tratado; 
VC =Volume de esgoto coletado. 

Pop ITE=0 ITE=100 

5 a 20 mil Ite<17 Ite>63 

20 a 50 mil Ite<18 Ite>68 

50 a 100 mil Ite<26 Ite>72 

100 a 500 mil Ite<36 Ite>81 

>500 mil Ite<45 Ite>81 

Indicador de 
saturação do 

Tratamento de 
Esgoto - ISE 

𝐼𝑠𝑒 =
𝑉𝑇

𝑉𝐶
                                                                             Eq. [10] 

Vt = Volume de esgoto tratado; 
VC =Volume de esgoto coletado 

Ise ISE 

>1 100 

0,5<Isa<1 50 

<0,5 0 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Indicador Equação Pontuação 

Indicador de 
Resíduos Sólidos 

IRS 

𝐼𝑅𝑆 =  
(𝐼𝐶𝑅+𝐼𝑄𝑅+𝐼𝑆𝑅)

3
                                                    Eq. [11] 

ICR = Indicador coleta de resíduos 

IQR = Indicador tratamento e disposição final 

ISR = Indicador de saturação do tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos 

Não tem pontuação 
Fonte: SNIS,2016 
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Indicador de Coleta 
de Resíduos  

ICR 

𝐼𝐶𝑅 =
𝑃𝑈𝐴

𝑃𝑈𝑇
100 (%)                                                     Eq. [12] 

PUA = População urbana atendida com coleta de resíduos 
Sólidos; 

PUT = População urbana total. 

OBS: pontuação para população > 100 mil habitantes. 

Icr ICR 

< 85 0 

85 < Icr < 99 Interpolar 

> 99 100 

Indicador de 
Tratamento e 

Disposição final 
 IQR 

Não possui equacionamento 
OBS: metodologia proposta por Aravéchia (2010) 

Disposição final IQR 

Aterro Sanitário 100 

Aterro Controlado 50 

Lixão 0 

Indicador de 
saturação do 
Tratamento e 

Disposição Final de 
Resíduos Sólidos - 

ISR 

Não possui equacionamento 
OBS: metodologia proposta por Aravéchia (2010) 
Legenda 
AS - Aterro Sanitário 
AC – Aterro Controlado 
CS – Coleta Seletiva 
RSS – Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde 

 

Situação ISR 

AS com CS e RSS 100 

AS com CS ou RSS / AC com 
CS e RSS 

50 

AC com CS ou RSS 25 

Outras situações 0 

CONTROLE DE VETORES 

Indicador Equação Pontuação 

Indicador de 
Controle de 

Vetores - ICV 

𝐼𝐶𝑉 =
𝐼𝑉𝐷+𝐼𝑉𝐸

2
+ 

𝐼𝑉𝐿

2
                      Eq. [13] 

IVD = Indicador de dengue 
IVE = Indicador de esquistossomose 
IVE = Indicador de leptospirose 

Considerando os últimos 5 anos (2016 a 
2012) para os subindicadores 

 

Não tem pontuação 
Fonte - DATASUS, 2012 e 2013 
Fonte enchente – IBGE, 2013 

Indicador de 
Dengue - IVD 

SM – Sem infestação do mosquito 

SC- Sem Caso da doença 

CC - Com Caso da doença 

Situação SM SC CC CC hemorrágico 

IVD 100 50 25 0 

Indicador de 
Esquistossomose 

IVE 

𝐼 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜
           Eq. [14] 

I = Incidência 

Situação SC I < 1 1 < I < 5 I > 5 

IVE 100 50 25 0 

Indicador de 
Leptospirose - IVL 

SE – Sem Enchente 

CE – Com enchente 

SC- Sem Caso da doença 

CC- Com Caso da doença 

Situação SE ou SC CE ou SC SE CC CE CC 

IVL 100 50 25 0 

SOCIOECONÔMICO 

Indicador Equação Pontuação 

Indicador 
Socioeconômico 

ISEC 

𝐼𝑆𝐸𝐶 =  
(𝐼𝐷𝐻𝑒𝑑𝑢+𝐼𝐷𝐻𝑙𝑜𝑛𝑔+𝐼𝐷𝐻𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎)

3
               Eq. [15] 

IDHedu = Índice de Desempenho dos Municípios na 
Educação; 
IDHrenda = Índice de Desempenho dos Municípios na 
renda; 
IDHlong = Índice de Desempenho dos Municípios na 
saúde (longevidade). 

Não tem pontuação 
Fonte dos dados IPEA, 2010. 

FONTE: Adaptado de CONESAN (1999) 




