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RESUMO 

Neste trabalho pretendeu-se desenvolver o Indicador de Salubridade Ambiental para o 

Município de Juiz de Fora – ISA/JF, de forma a possibilitar uma análise por bairros da 

situação de saneamento da cidade. 

Tratou-se de uma adaptação de indicadores de salubridade ambiental já desenvolvidos, 

através do qual, com a utilização de dados secundários do Censo Demográfico 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pretendeu-se realizar o ranqueamento dos 

bairros da cidade de Juiz de Fora, da melhor para a pior condição de salubridade. Buscou-se 

contribuir para o diagnóstico da situação de saneamento básico da cidade, implementação do 

plano municipal de saneamento básico e no auxílio à decisão sobre a implantação de 

intervenções de saneamento, por parte do Poder Público municipal. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007) estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico no país. Em seu artigo 3
o
, define saneamento básico como sendo o conjunto de infra-

estruturas, serviços e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 

águas pluviais, sendo estes fundamentais para garantir a saúde da população, combater os 

efeitos da pobreza e proteger o meio ambiente. 

 

Segundo Foulcalt (1992), salubridade não é definida como sinônimo de saúde, e sim o estado 

das coisas, do meio ambiente e seus elementos constitutivos, que favorecem a saúde coletiva. 

Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde possível dos 

cidadãos. Paralelamente à salubridade, surge a noção de higiene pública, técnicas de controle 

e modificação dos elementos do meio, que podem prejudicar ou favorecer o estado de saúde. 

 

A construção de sistemas de indicadores, para Will e Briggs (1995), constitui em um meio de 

prover as políticas públicas com informações capazes de demonstrar seu desempenho ao 

longo do tempo e realizar previsões, podendo ser utilizado para a promoção de políticas 

específicas como, por exemplo, uma política pública de saneamento básico. 

 

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), desenvolvido pela Câmara Técnica de 

Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo (CONESAN, 

1999) teve como objetivo a “avaliação da eficácia do Plano Estadual de Saneamento”. Tal 

indicador trata-se de um modelo para avaliar as condições de salubridade dos municípios do 

Estado de São Paulo, sendo expresso pela média ponderada de indicadores secundários de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de resíduos sólidos, de controle de vetores, 

de recursos hídricos e de condições socioeconômicas. 

 

Indicadores de salubridade ambiental semelhantes ao ISA do CONESAN (1999) já foram 

desenvolvidos para analisar a salubridade ambiental em áreas de ocupação espontânea no 

Município de Salvador, Estado da Bahia – ISA/OE (DIAS, BORJA e MORAES, 2004) e 

ainda de bairros, por meio de setores censitários, no Município de João Pessoa, Estado da 

Paraíba- ISA/JP (BATISTA e SILVA, 2006). 
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A Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007), em seu artigo 50, estabelece que “a alocação de 

recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos 

geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as 

diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento 

básico.” 

 

 Neste contexto, tendo em vista a necessidade de um modelo capaz de apontar um diagnóstico 

da situação do saneamento básico no Município de Juiz de Fora - MG, buscou-se desenvolver 

um indicador através do qual fosse possível ranquear os bairros do município para posterior 

classificação quanto à situação de salubridade ambiental. Dessa maneira, o indicador se 

constituirá em uma ferramenta auxiliar, seja na atualização do plano de saneamento da cidade, 

ou mesmo no auxílio à decisão sobre a implantação e avaliação de medidas de saneamento, 

por parte do Poder Público municipal, visando à promoção da salubridade ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um modelo para diagnóstico dos bairros do 

Município de Juiz de Fora quanto à situação do saneamento básico, a partir de dados 

secundários do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

2.2 Objetivos específicos 

  compreender o conceito de salubridade ambiental;  

 revisar indicadores de salubridade ambiental criados no país; 

 desenvolver o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) a ser utilizado; 

 colocar em forma de ranking, da melhor para a pior situação sob o aspecto da salubridade 

ambiental, os bairros da cidade de Juiz de Fora; 

 desenvolver classificação da situação de salubridade ambiental por faixa de situação dos 

diferentes bairros. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Salubridade Ambiental 

3.1.1 Introdução 

Segundo Dias, Borja e Moraes (2004), o estado de saúde de uma população está relacionado 

às condições materiais e sociais do ambiente no qual esta população está inserida. 

Quando se trata da manutenção da saúde do indivíduo é comum relacioná-la a qualidade do 

ambiente, sendo isto justificado pelo fato de doenças infecto-parasitárias serem 

frequentemente observadas em ambientes favoráveis às rotas de contaminação dos indivíduos 

como, por exemplo, por falta ou precariedade de infraestrutura de saneamento básico 

(SALES, 2001). 

Sendo assim, são enfocadas para estudos de salubridade ambiental, ambientes carentes ou 

precários dos serviços de saneamento ambiental, denominados por ocupações espontâneas, 

característicos de áreas ocupadas informalmente por populações de baixa renda, onde 

observaram-se condições mais propícias para a proliferação de doenças infecto-parasitárias. 

O problema das cidades brasileiras, no que tange às ocupações espontâneas, é reconhecido 

consensualmente. Entretanto, observa-se a ausência de estudos que busquem conhecer com 

profundidade tal realidade, de forma a identificar as prioridades de intervenção capazes de 

auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas, principalmente as de habitação e 

saneamento básico voltadas para essas áreas. 

Anteriormente aos anos 2000, foram desenvolvidos indicadores que buscaram avaliar as 

condições de vida nas cidades a exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

Índice de Condições de Vida (ICV) e do Sistema Nacional de Informação Urbana. Contudo, 

tais sistemas de indicadores careceram de um marco teórico conceitual consistente, articulado 

com princípios democráticos, de pluralidade cultural, justiça social e ambiental e, portanto, 

não foram capazes de captar especificidades e desigualdades no interior do espaço urbano 

(DIAS, BORJA e MORAES, 2004). 
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3.1.2 O conceito de Salubridade Ambiental 

Para nortear a definição dos indicadores constituintes do Indicador de Salubridade Ambiental 

proposto, remeteu-se ao entendimento de conceitos de meio ambiente e salubridade ambiental 

levantando aspectos relacionados ao processo de busca da habitação. 

Destacou-se, assim, a interação entre sociedade e a natureza, sendo tal interação, fator de 

transformação do ambiente e resultante no estado da qualidade ambiental a qual, segundo 

Alva (1994), possui um conceito abstrato vinculado a um espaço, a um tempo e a um grupo 

social determinado. 

Dessa forma, o meio ambiente foi definido como sendo o produto da sociedade que nele 

habita, da sua cultura, ideologia e educação. 

Alertou-se ainda para a necessidade da habitação atender determinadas condições como 

espaço acessível, agradável, confortável, seguro, salubre e integrado de forma adequada ao 

ambiente que o cerca. Evidenciou-se, dessa maneira, que tais condições devem contemplar 

também as atividades que atendam as necessidades coletivas como abastecimento de água, 

coleta de esgotos, resíduos sólidos, redes de drenagem pluvial, distribuição de energia 

elétrica, áreas de lazer, dentre outras (ABIKO, 1995). 

A carência ou precariedade dos serviços de saneamento ambiental foram colocadas como uma 

das causas principais da degradação ambiental. Segundo Almeida (1999), um dos maiores 

problemas de favelas é a falta de salubridade, conseqüência direta da falta de serviços de 

infraestrutura sanitária. 

No desenvolvimento do conceito de salubridade, Ferreira (2001) definiu como sendo o 

“conjunto das condições propícias à saúde pública”.  

Almeida (1999) resgatou da Lei Estadual 7.750 (SÃO PAULO, 1992) a definição de 

salubridade como sendo: “qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças 

vinculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições mesológicas 

favoráveis à saúde da população urbana e rural”. 

Segundo Foucault (1992), salubridade não é definida como sinônimo de saúde, e sim o estado 

das coisas, do meio ambiente e seus elementos constitutivos, que favorecem a saúde coletiva. 
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Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde possível dos 

cidadãos. Paralelamente à salubridade, surge a noção de higiene pública, técnicas de controle 

e modificação dos elementos do meio, que podem prejudicar ou favorecer o estado de saúde. 

Dessa forma foi incorporado ao conceito de salubridade, além das características físicas e 

materiais, normalmente utilizadas, a variável social. 

 

À variável social, Alva (1994) incorporou a variável cultural como necessária a um estudo 

sobre o ambiente, e baseado nesse conceito ampliado, a salubridade ambiental foi entendida 

como o conjunto das condições materiais e sociais necessárias para se alcançar um estado 

propício à saúde, condições estas influenciadas pela cultura. 

Nesse contexto, ressalta-se a importância de identificar os elementos componentes da 

salubridade ambiental principalmente das áreas de ocupação espontânea para, além de 

caracterizar a salubridade dessas regiões, auxiliarem na promoção de políticas públicas que 

promovam sua melhoria. 

3.2 Considerações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico: a 
experiência de Belo Horizonte 

3.2.1 Introdução 

Em março de 2004 foi editada a primeira versão do Plano Municipal de Saneamento de Belo 

Horizonte – PMS 2004/2007. Institucionalizado pela Lei Municipal 8.260 (PBH, 2001), que 

criou a Política Municipal de Saneamento, a referida versão marcou a busca por um sistema 

de gestão local e integrado de ações de serviços de saneamento ambiental (AROEIRA, 2009). 

A referida lei municipal instituiu, ainda, a criação do Fundo Municipal de Saneamento (FMS), 

que regulamentado pelo Decreto Municipal 11.289 (PBH, 2003), se constituiu em outro 

componente da Política que “de natureza contábil e com autonomia administrativa e 

financeira” destinou-se “a financiar, de forma isolada ou complementar, os instrumentos da 

Política Municipal de Saneamento, cujos programas tenham sido aprovados pelo Comusa 

(Conselho Municipal de Saneamento)” (AROEIRA, 2009). 

Em 2009, a Política Municipal de Saneamento encontrava-se em efetivo funcionamento na 

cidade de Belo Horizonte, com reuniões do Comusa realizadas mensalmente e 

operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento. 
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Segundo Aroeira (2009), a situação em que se encontrava o Município de Belo Horizonte à 

época, no que diz respeito à cobertura por serviços de saneamento, era muito superior à média 

nacional. 

Entretanto, observou-se que quando analisados valores absolutos, um grande contingente 

populacional ainda não se encontrava em situação satisfatória. Neste ponto, destacou-se a 

carência por serviços de saneamento vivenciada pela população de baixa renda, moradora de 

loteamentos clandestinos, de vilas e favelas, se constituindo os principais afetados pela falta 

de salubridade ambiental. 

Outra importante definição da Lei Municipal 8.260 (PBH, 2001) foi que “o Plano Municipal 

de Saneamento é o único instrumento hábil disciplinador da aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo Municipal de Saneamento” vedando-se, inclusive, outras destinações. 

Ressaltou-se, dessa maneira, a importância do Plano Municipal de Saneamento, que deve ser 

entendido como um instrumento dinâmico de planejamento das ações na busca pela 

universalização dos serviços de saneamento básico.  

A seguir, será apresentada a evolução da metodologia utilizada para elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento na cidade de Belo Horizonte. 

3.2.2 Metodologia adotada no PMS 2004/2007 

Na elaboração do Plano Municipal de Saneamento 2004/2007 foi levantada a necessidade de 

desenvolver uma metodologia capaz de fornecer um diagnóstico da condição do saneamento 

no Município de Belo Horizonte que fosse condizente com a realidade observada, de forma a 

solucionar as carências dos serviços na cidade. 

Para tal, foi constituída uma equipe composta por técnicos representantes de órgãos da 

Prefeitura de Belo Horizonte ligados ao saneamento sob a coordenação do Grupo Gerencial 

de Saneamento (GGSAN) da Sudecap, que funciona como Secretaria Executiva do Comusa. 

Para subsidiar os estudos e conhecer a situação do saneamento na cidade, foram levantados 

dados disponíveis nos órgãos da Administração Municipal referentes aos serviços 

constituintes do saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e resíduos sólidos – e ainda de controle de vetores. 
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Foi realizada, também, uma síntese dos planos e programas prioritários do Executivo 

Municipal que incluíam a componente saneamento de forma a melhor retratar a realidade. 

Na tentativa de otimizar a avaliação das diversas realidades da situação de salubridade 

ambiental do município, foram definidas três unidades básicas de análise: Bacias Elementares 

(definidas no Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte), Áreas de Planejamento 

(compatibilização dos limites das regiões administrativas com o limite mais próximo de um 

divisor de águas ou um talvegue) e o Território Municipal. 

Tal definição se sustentou no inciso XII do Art. 5
o
 da Lei Municipal 8.260 (PBH, 2001) que 

estabelece a necessidade de se “adotar bacia ou sub-bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento das ações e dos serviços de saneamento”. 

Foi possível, assim, desenvolver índices setoriais que iriam compor o Índice de Salubridade 

Ambiental (ISA) do município, possibilitando a comparação do ISA referente a cada uma das 

99 bacias elementares do território municipal. 

Na análise de priorização das bacias elementares, e consequentemente de direcionamento de 

investimentos em infraestrutura e serviços de saneamento básico, atentou-se para a 

necessidade de outras informações além do ISA referente a cada uma das bacias. Tal medida 

visou garantir uma aplicação de recursos financeiros de forma a beneficiar o maior número de 

pessoas possível. 

Assim, os eixos de priorização adotados foram: o Índice de Salubridade Ambiental – ISA – 

que refletia a situação do saneamento das diversas unidades territorias –; a densidade 

populacional em cada bacia elementar – buscando maior abrangência do benefício –; e a 

existência de programas de saneamento previstos e, ou em implementação por bacia 

elementar, verificando a disponibilidade de recursos para estes investimentos. 

O ISA se constituiu no somatório ponderado de indicadores setoriais referentes ao 

abastecimento de água (Iab), esgotamento sanitário (Ies), resíduos sólidos (Irs), drenagem 

urbana (Idr) e controle de vetores (Icv). A escolha dos indicadores componentes deste índice 

foi norteada pela disposição de dados e informações existentes no referido momento – 

Equação 3.1. 
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ISA= [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,45 + [Irs] x 0,35 + [Idr] x 0,05 + [Icv] x 0,10 (Equação 3.1) 

O peso de cada índice constituinte foi definido coletivamente, por meio de discussões 

promovidas no âmbito do grupo técnico de trabalho do PMS em virtude da maior carência de 

atendimento ou mesmo da fragilidade dos índices adotados. 

Os índices setoriais e o próprio ISA assumiram uma variação teórica de zero a um, visto que 

quanto mais próximo à unidade, mais salubre foi considerada a unidade territorial analisada. 

Assim, os índices constituintes do ISA foram definidos da seguinte maneira: 

O Índice de Abastecimento de Água (Iab) foi admitido próximo a unidade, visto a quase 

universalização dos serviços referentes a esse componente do saneamento básico (dados de 

2003), sendo seu peso de apenas 0,05 pelo mesmo motivo. 

O Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) representou o componente de saneamento básico 

cujos serviços apresentavam maior deficiência no município (dados de 2003), e recebeu, 

portanto, o peso de 0,45, sendo caracterizado por dois indicadores que se referiram à coleta 

(Ice) e à interceptação (Iie) de esgotos. 

O Indicador de Atendimento por Coleta de Esgoto (Ice) relacionou a população atendida com 

ligação oficial de esgoto à rede pública de coleta em dada área (Pa) e a população total da 

mesma área (Pt) – Equação 3.2. 

Ice = Pa / Pt (Equação 3.2) 

O Indicador de Atendimento por Interceptação de Esgoto (Iie) expressou a relação entre a 

extensão de interceptores implantados em determinada área (Lie), e a extensão total 

necessária de interceptores (existentes + previstos) na mesma área (Lti) – Equação 3.3. 

Iie = Lie / Lti (Equação 3.3) 

Assim, foi definido o Índice de Esgotamento Sanitário como sendo – Equação 3.4: 

Ies = 0,65 x Ice + 0,35 x Iie (Equação 3.4) 
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O peso maior atribuído ao Indicador de Atendimento por Coleta de Esgoto (Ice) foi 

justificado pela necessidade prioritária de realizar o saneamento peri-domiciliar, não 

descartando, contudo, a importância da interceptação. 

O Índice de Resíduos Sólidos (Irs) objetivou expressar a cobertura dos serviços de coleta de 

lixo domiciliar. Dada a necessidade de expansão dos mesmos, principalmente em vilas e 

favelas, foi atribuído um peso de 0,35 ao índice. O indicador de cobertura por coleta de lixo 

domiciliar (Icl) relacionou a população atendida com o serviço de coleta de dada área (Pcl) e a 

população total da mesma (Pt), também utilizando dados do ano de 2003 – Equação 3.5: 

Icl = Pcl / Pt (Equação 3.5) 

Com relação ao Índice de Drenagem Urbana (Idr) em Belo Horizonte, destacou-se o fato de 

os problemas observados estarem ligados principalmente a características e intervenções nas 

bacias elementares, como a presença de focos de erosão, deficiência na coleta de resíduos 

sólidos, carências de urbanização, além da ocupação de calhas de córregos. 

Outro ponto ressaltado foi a precariedade de caracterização do índice Idr, visto a não 

disposição, à época, de um modelo capaz de caracterizar hidrológica e hidraulicamente a 

realidade do município. Por mesmo motivo, tal índice recebeu o peso de 0,05. 

Seu único indicador, o Indicador de Eventos de Inundação (Iev), é expresso pelo número de 

eventos de inundação na área considerada (ev) em relação ao número total de eventos de 

inundação na cidade (Ev), subtraído da unidade, tendo por base dados referentes ao período 

de 1980 e 1999 – Equação 3.6: 

Iev = 1 – (ev / Ev) (Equação 3.6) 

Na tentativa de aproximar saneamento e saúde numa perspectiva de planejamento e execução 

de ações integradas, foi inserido o Índice de Controle de Vetores (Icv) na composição do ISA, 

assumindo um peso de 0,10 – Equação 3.1. 

Concluiu-se que a dengue seria o melhor indicativo do Índice de Controle de Vetores (Icv) 

não somente pela aproximação a deficiências nos serviços de coleta de resíduos sólidos e 

drenagem urbana, como também pela confiabilidade e atualidade dos dados disponíveis. 
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Portanto, para a definição do Indicador de Dengue (Idg) calculou-se o número de casos por 

mil habitantes para o município (dados de 2002) – Equação 3.7. 

N
o
Casos/MilHab.Mun.= (N

o
Casos Mun. x 1000) / (População Mun.) (Equação 3.7) 

Realizou-se o mesmo cálculo para cada Área de Planejamento e Bacia Elementar – Equação 

3.8. 

N
o
Casos/MilHab.ÁreaConsid..= (N

o
Casos Área Consid. x 1000) / ( População Total Área 

Consid.) (Equação 3.8) 

Efetuou-se o cálculo percentual do afastamento do número de casos de cada Área e Bacia em 

relação à média do município – Equação 3.9. 

Afast.(%) = ((N
o
Casos/MilHab.ÁreaConsid. / N

o
Casos/MilHab.Mun.) – 1) x 100 (Equação 

3.9) 

Para a área considerada com maior afastamento foi conferida a nota zero e para a de menor, a 

nota 1,00, sendo as intermediárias, atribuídas notas proporcionalmente aos afastamentos 

calculados para o Índice de Controle de Vetores (Icv). 

Definida a estrutura do ISA, foi necessário estabelecer uma pontuação de forma a se 

determinar as regiões a serem priorizadas para intervenções. 

Os resultados do ISA calculados para cada bacia elementar variaram de 0,41 a 1,00 sendo a 

pontuação para a posterior priorização de determinada área apresentada na Tabela 3.1: 

TABELA 3.1 –  

Pontuação de prioridade segundo valor do ISA. 

Faixa do ISA Nota 

0,41 a 0,50 40 

0,51 a 0,60 36 

0,61 a 0,70 32 

0,71 a 0,80 28 

0,81 a 0,90 22 

0,91 a 1,00 16 

                                                   Fonte: PMS 2004/2007 
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O mesmo estudo foi realizado para as Áreas de Planejamento objetivando uma melhor 

compreensão da situação do saneamento na cidade. 

Colocada a necessidade de se atender e beneficiar o maior número possível de pessoas com as 

ações a serem implementadas, foi adotada a nota 20 no quesito de priorização para a bacia 

elementar com maior densidade demográfica a partir dos dados do Censo 2000, sendo as 

demais notas obtidas por proporcionalidade. 

Por último, foram analisados planos, projetos e programas estruturais de saneamento para 

Belo Horizonte, sendo adotadas notas para a priorização de determinada área, conforme 

exposto na Tabela 3.2. 

TABELA 3.2 –  

Pontuação segundo planos, projetos e programas estruturais de saneamento. 

Planos e projetos Notas 

PGE 20 

Drenurbs/Propam 8 

OP Regional (Infra-estrutura) 8 

Empreendimento com recurso definido em dotação 

orçamentária 4 

Empreendimento com recurso em negociação 2 

                Fonte: PMS 2004/2007 

 

Foi definida assim a nota final de prioridade para cada bacia elementar, como sendo a soma 

dos pontos referente ao ISA, à densidade demográfica e à existência de planos e projetos, 

podendo assumir um valor máximo de 100 pontos. 

Por fim, nessa primeira versão do PMS foram definidas as dez bacias elementares prioritárias 

para a aplicação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento, avaliando-se as 

intervenções a serem implementadas, além do custo e a disponibilidade de recursos para 

executá-las. 
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3.2.3 Metodologia adotada no PMS 2004/2007 – Atualização 2006 

Conforme previsto pela Lei Municipal 8.260 (PBH, 2001), o Plano Municipal de Saneamento 

deve ser quadrienal e atualizado a cada dois anos. Na primeira atualização, em 2006, foram 

implementadas duas importantes medidas. 

A primeira diz respeito ao refinamento das áreas de estudos de forma a melhor realizar o 

diagnóstico. Os mesmos estudos descritos no item 3.2.2 referentes às 99 bacias elementares 

de Belo Horizonte foram realizados para cada uma das 256 sub-bacias do território municipal. 

Assim, foram evidenciadas disparidades entre regiões que antes eram consideradas 

homogêneas no nível das bacias elementares. 

Outra alteração estabelecida foi a nova definição de critérios aplicados na hierarquização da 

prioridade de intervenção das bacias e sub-bacias analisadas, a saber: nota do ISA (peso de 

50%), da densidade demográfica (peso de 25%), e foi adotado ainda o percentual da 

população moradora em vilas e favelas na área analisada (peso de 25%). 

3.2.4 Metodologia adotada no PMS 2008/2011 

No momento de divulgação do trabalho de Aroeira (2009), tal metodologia se encontrava em 

fase de discussão pelo Conselho Municipal de Saneamento - Comusa. 

De forma geral, a equipe responsável reproduziu o modelo das versões anteriores, tendo à 

frente uma equipe intersetorial de técnicos da própria Administração Municipal, sob 

coordenação da Secretaria Executiva do Comusa. 

Diferentemente das versões anteriores, foram definidas metas de ampliação da cobertura de 

serviços de saneamento, dentro de seu horizonte de vigência. 

Além dos eixos de priorização definidos na atualização de 2006, foi inserido um novo que diz 

respeito à taxa de internação por diarréias na população de zero a cinco anos por unidade 

estudada (Txd), agregando, dessa forma, um critério epidemiológico à análise. Tal taxa foi 

expressa pela razão entre a população de zero a cinco anos internada com diarréia em 

determinada região (Pi0-5) sobre a população de zero a cinco anos total da mesma (Pt0-5) – 

Equação 3.10. 
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Txd = (Pi0-5) / (Pt0-5) (Equação 3.10) 

O ISA manteve a estrutura definida na metodologia inicial, sendo composto por índices 

setoriais referentes ao abastecimento de água (Iab), esgotamento sanitário (Ies), resíduos 

sólidos (Irs), drenagem urbana (Idr) e controle de vetores (Icv), ponderados por diferentes 

pesos (P) – Equação 3.11. 

ISA= [Iab] x Pab + [Ies] x Pes + [Irs] x Prs + [Idr] x Pdr + [Icv] x Pcv (Equação 3.11) 

Entretanto, os índices referentes à drenagem urbana (Idr) e ao controle de vetores (Icv) 

apresentaram modificações.  

O índice referente à drenagem urbana (Idr) passou a ser expresso pelos indicadores de 

suficiência do sistema existente de macrodrenagem (Isdr) e de atendimento por sistema de 

macrodrenagem (Iadr) – Equação 3.12. 

Idr = [(Isdr x Psdr) + (Iadr x Padr)] (Equação 3.12) 

O Isdr relacionou a extensão de extravasamentos no córrego canalizado para tempo de retorno 

de projeto (Lex) e a extensão total do córrego canalizado na bacia (Lc) – Equação 3.13. 

Idrs = 1 – (Lex / Lc) (Equação 3.13) 

Já o Iadr expressou a relação entre a extensão das intervenções necessárias no córrego sem 

tratamento (Lin) e a extensão total do córrego em leito natural na bacia (Lln) – Equação 3.14. 

Iadr = 1 – (Lin / Lln) (Equação 3.14) 

O Icv passou a ser representado somente pelo indicador de dengue (Idg), expresso pelo Índice 

de Densidade de Ovos (IDO), disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para o ano 

de 2007, possibilitando que a avaliação não ficasse restrita a casos notificados. A 

padronização entre os dois indicadores foi possível através da Equação 3.15: 

Idg = 1 – [(IDOi – IDOmín) / (IDOmáx – IDOmin)] (Equação 3.15) 
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Na Equação 3.15, Idg correspondeu ao indicador de dengue padronizado na área considerada, 

IDOi ao valor do índice de densidade de ovos na mesma área a ser padronizado, e IDOmín e 

IDOmáx, respectivamente, ao valor mínimo e máximo do índice de densidade de ovos no 

município. 

Outra importante alteração relatada foi a modificação da metodologia que definia os pesos 

atribuídos a cada índice e indicador constituintes do ISA. O que antes foi definido através de 

discussões no âmbito do grupo técnico passou a ser definido pela utilização do Método de 

Análise Hierárquica (AHP- Analytical Hierarchy Process). 

Considerado de fácil aplicação, tal método utiliza ao mesmo tempo a lógica e a intuição 

possibilitando organizar hierarquicamente diversas variáveis. Tais variáveis são comparadas, 

segundo um grau de importância, de par em par, estando dispostos em uma matriz de 

comparação quadrada n x n conforme apresentado no Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 – Definição de pesos para os diversos índices formadores do ISA. 

  Abastecimendo Esgotamento Resíduos Drenagem Controle  

  de água sanitário sólidos urbana vetores 

Abastecimento de água 0         

Esgotamento sanitário   0       

Resíduos sólidos     0     

Drenagem urbana       0   

Controle de vetores         0 

Fonte: PMS 2008/2011 

 

Tabelas semelhantes a essa, referentes aos pesos para os indicadores do índice de esgotamento 

sanitário, do índice de drenagem urbana e ainda para os critérios de priorização de áreas de 

intervenção, foram encaminhadas a cerca de 60 decisores, profissionais do saneamento em 

Belo Horizonte. 

Para o preenchimento das mesmas, foram comparados par-a-par cada fator: se a variável da 

linha fosse considerada mais importante que o da coluna colocava-se um sinal positivo ( + ); 

caso contrário, era atribuído um sinal negativo ( - ). Se o avaliador julgasse que as variáveis 

analisadas apresentavam a mesma importância, era colocado um zero ( 0 ). 
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Devolvidas as planilhas preenchidas, os sinais foram substituídos: ( - ) por ( 0 ); ( 0 ) por ( 1 ) 

e ( + ) por ( 2 ), sendo feito posteriormente, o cálculo dos pesos por meio de uma distribuição 

proporcional. Os resultados obtidos, após arredondamento, assim como os definidos pelas 

metodologias anteriores foram os seguintes (Quadros 3.2 e 3.3). 

QUADRO 3.2 – Pesos dos diversos índices e sub-índices constituintes do ISA. 

Documento Índice Peso Sub-índice Peso 

PMS 2004 e 

PMS 2006 

(atualização) 

Iab Água 0,05     - 

Ies Esgoto 0,45 
Ice Coleta 0,65 

Iie Interceptação 0,35 

Irs Resíduos sólidos 0,35     - 

Idr Drenagem 0,05     - 

Icv Controle de vetores 0,10     - 

PMS 2008 

Iab Água 0,05     - 

Ies Esgoto 0,35 
Ice Coleta 0,40 

Iie Interceptação 0,60 

Irs Resíduos sólidos 0,25     - 

Idr Drenagem 0,20 
Isdr Suficiência 0,50 

Iadr Atendimento 0,50 

Icv Controle de vetores 0,15     - 

Fonte: PMS 2008/2011 

QUADRO 3.3 – Notas dos critérios de priorização. 

Documento Notas 
Valor 

Máx. 

PMS 2004 

NOTISA ISA 40 

NOTPGE Existência de PGE 20 

NOTREPAM Áreas prioritárias do Drenurbs ou Propam 8 

NOTOP Empreendimento do OP 8 

NOTDENS Densidade demográfica 20 

NOTRA 
Empreendimentos com recursos assegurados 

4 ou 

2 

NOTRN 
Empreendimentos com recursos em negociação 

0 ou 

2  

PMS 2006 

(atualização) 

NOTISA ISA 50 

NOTDENS Densidade demográfica 25 

NOTPOPVILAS 
Percentagem de população residente em vilas e 

favelas 
25 

PMS 2008 

NOTISA ISA 40 

NOTDENS Densidade demográfica 15 

NOTPOPVILAS 
Percentagem de população residente em vilas e 

favelas 
25 

NOTDIARREIA 
Taxa de internação por diarréia da população 

de 0 a 5 anos 
20 
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3.2.5 Avaliação da destinação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento em 

função das prioridades. 

Conforme apresentado pela Tabela 3.3, foi observado uma grande correspondência entre as 

propostas de investimentos em saneamento e as prioridades definidas na PMS 2006 

(atualização), evidenciando a coerência entre a formulação e aplicação da Política Municipal 

de Saneamento de Belo Horizonte. 

TABELA 3.3 – Resultados de aplicação dos recursos por bacia – Atualização PMS 2006. 

Prioridade Investimentos (R$) 
Percentual 

(%) 

1-10 46.393.123,13 21,0 

11-20 22.605.951,58 10,3 

21-30 29.507.167,01 13,4 

31-40 24.500.980,32 11,1 

41-50 63.949.434,71 29,0 

51-60 24.760.398,07 11,2 

61-70 7.375.698,74 3,3 

71-80 181.260,35 0,1 

81-90 1.014.175,52 0,5 

91-99 115.137,65 0,1 

Total 220.403.327,07 100,0 

                                Fonte: PMS 2008/2011 

 

Cabe ressaltar que valores acentuados observados por exemplo nos intervalos de Prioridade 

de 41-50 ou 21-30 são resultados da totalidade dos empreendimentos que tiveram destinação 

de recursos do Fundo Municipal de Saneamento, destacando nesse ponto, empreendimentos 

anteriores ao Plano Municipal de Saneamento, cujo escopo foi pactuado com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) . 

3.2.6 Considerações finais 

O Plano Municipal de Saneamento desenvolvido para o Município de Belo Horizonte 

apresentou-se como um importante instrumento de planejamento (AROEIRA, 2009). Neste 

ponto, destacou-se não somente a possibilidade como também a necessidade de seu constante 

aperfeiçoamento, seja nas bases de dados, formulação de indicadores e eleição de prioridades. 
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O grande desafio colocado foi a viabilização de uma apropriação crescente do Plano 

Municipal de Saneamento por parte da sociedade, garantindo a continuidade da promoção da 

cidadania na busca pela universalização dos serviços. 

Nesse contexto foi destacada como fundamental para a continuidade deste trabalho, a atuação 

de instâncias fortes, democráticas e representativas de participação da sociedade civil. 

3.3 Índice de salubridade ambiental em áreas de ocupação 
espontâneas: um estudo em Salvador – Bahia  

3.3.1 Introdução 

O referido estudo buscou construir um sistema de indicadores denominado Índice de 

Salubridade Ambiental Urbana para Áreas de Ocupação Espontânea – ISA/OE, capaz de 

avaliar a salubridade ambiental de nove assentamentos periurbanos da cidade de Salvador, 

capital do Estado da Bahia, localizados na bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, de forma a 

subsidiar o Poder Público e a sociedade na definição de políticas públicas para estas áreas. 

3.3.2 As ocupações espontâneas 

O crescimento populacional do Brasil ampliou a disputa por um espaço para morar. A 

população de baixa renda, na maioria excluída do mercado formal de habitação, passou a 

ocupar, espontaneamente, de forma desordenada, não legalizada e com problemas de 

salubridade ambiental (ABIKO, 1995), áreas informais, denominadas como invasões de áreas 

urbanas, caracterizando o surgimento das ocupações espontâneas como forma alternativa de 

habitação. 

A origem das ocupações espontâneas sofreu, inicialmente, a contribuição do êxodo rural. 

Outro fator que contribuiu para este processo foi o empobrecimento gradativo das massas de 

trabalhadores urbanos, excluídos do acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania 

(DIAS, BORJA e MORAES, 2004).  

Assim, observou-se que a distribuição da população no espaço urbano segue padrões de 

desigualdade social, havendo grandes disparidades socioeconômicas e de saúde (JACOBI e 

FORATTINI apud AKERMAN, STEPHENS e CAMPANARIO, 1994). 
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Na cidade de Salvador, o histórico da ocupação urbana revelou um crescimento progressivo e 

desordenado com ausência de uma política habitacional e de uso e ocupação do solo.  

Até os anos quarenta, a ocupação espontânea para fins de habitação popular em Salvador foi 

uma prática comum, legítima, e até mesmo incentivada por alguns proprietários de terras 

desocupadas na periferia urbana (SOUZA, 1990). 

Em face ao crescimento populacional acentuado, intensificado pelo fluxo migratório a partir 

de 1940, ao aperfeiçoamento do sistema viário, e ainda pelo próprio desenvolvimento do 

centro da cidade, foi observada uma rápida expansão horizontal do município no decorrer da 

década de 1950 (DIAS, BORJA e MORAES, 2004).  

Segundo Brandão (1978), as invasões contribuíram para a expansão da Cidade de Salvador, 

sendo que 14.000 casas foram levantadas sem licença da Prefeitura Municipal entre 1940-

1950. 

Neste processo, em que foram ocupadas encostas e fundos de vales, evidenciou-se a 

incapacidade das autoridades de fazer frente à crescente demanda por moradia, infraestrutura 

e por um ambiente salubre, sendo caracterizado o surgimento das ocupações espontâneas. 

No estudo de Dias, Borja e Moraes (2004), independente das diferentes abordagens 

observadas na literatura, os termos favelas, invasões e ocupações subnormais foram 

genericamente denominados por ocupações espontâneas, referindo-se a qualquer área que 

tenha surgido por um processo informal. 

3.3.3 Fatores materiais 

Os fatores materias abordados no artigo foram os componentes do saneamento ambiental: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, além das 

condições de moradia do domicílio. 

Nesse contexto, Dias, Borja e Moraes (2004) ressaltaram que a moradia que não dispõe de 

serviços de saneamento ambiental, além de representar riscos à saúde humana, torna-se fator 

de degradação do meio ambiente. 
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3.3.4 Fatores sociais 

Os fatores sociais abordados constituíram-se nos componentes socioeconômico e culturais e 

de Saúde Ambiental. 

A influência do nível socioeconômico da população sobre a relação entre as condições de 

saneamento e saúde foi estudada por Shuval e colaboradores, citados por Heller (1997). 

Shuval et al. (1981) desenvolveram a teoria do limiar-saturação para explicar a influência do 

nível socioeconômico da população sobre a relação entre as condições de saneamento e a 

saúde. A teoria obteve uma validação preliminar a partir de dados agregados, relativos a 65 

países em desenvolvimento, referentes ao ano de 1962. Conforme a formulação proposta, em 

populações com condições socioeconômicas extremamente baixas ou extremamente elevadas, 

o efeito de intervenções em saneamento provocaria um impacto desprezível sobre a saúde. Tal 

teoria induziu, na década de 1980, a se preterirem os investimentos em saneamento, em favor 

da priorização de outras ações de atenção primária à saúde, por parte de agentes de fomento. 

Posteriormente, tal teoria se mostrou equivocada a partir de estudos epidemiológicos de saúde 

ambiental. 

3.3.5 Área de estudo 

A área de estudo compreendeu os assentamentos da Baixada do Arraial do Retiro, Baixa do 

Camarajipe, Nova Divinéia, Antônio Balbino, Bom Juá, Santa Mônica, Boa Vista de São 

Caetano, Jardim Caiçara e Sertanejo, situados no Município de Salvador, na zona de 

influência da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe. 

 

O Rio Camarajipe, com 15 quilômetros de extensão, estava situado ao longo da BR 324, onde 

se concentrava a população de baixa renda, recebendo tanto os excessos de precipitações 

pluviais, quanto os efluentes domésticos e industriais. 

 

A bacia hidrográfica apresentava uma área de 39 quilômetros quadrados, contendo 22 bairros 

que dispunham de 34 assentamentos. Em 1989, a região contava com 800.000 habitantes com 

renda média predominantemente entre 1 a 2 salários mínimos, sendo o mercado informal a 

principal fonte de renda (SALVADOR apud MORAES, 1996). 
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Moraes (1996) destacou a implantação pelo Poder Público de um projeto de saneamento 

básico em determinados assentamentos da referida bacia hidrográfica. Tal projeto dispunha, 

além de uma rede de esgotamento sanitário simplificada (RES), um sistema não convencional 

de drenagem de águas pluviais, tendo como principal componente, um sistema de escadarias e 

rampas drenantes (ERD) conectados a canais de macro-drenagem e, em seguida, ao Rio 

Camarajipe. Algumas das áreas estudas careciam de RES e das ERD sendo, portanto 

classificados como SEM. 

 

Dos assentamentos estudados, Baixa do Arraial do Retiro, Baixa do Camarajipe e Nova 

Divinéia não dispunham de qualquer intervenção pelo Poder Público – SEM. Antônio 

Balbino, Bom Juá e Santa Mônica possuíam as ERD e Boa Vista de São Caetano, Jardim 

Caiçara e Sertanejo apresentavam tanto as ERD quanto RES. 

 

3.3.6 Técnicas de pesquisa 

Na construção do ISA/OE foi realizada revisão bibliográfica à fim de se entender o conceito 

de salubridade ambiental. A partir disso, foi possível definir as variáveis constituintes do 

referido Índice. 

 

Para o cálculo do ISA/OE foram utilizados os dados produzidos entre 1989 e 1990 no Projeto 

AISAM – Avaliação do Impacto na Saúde de Medidas de Saneamento Ambiental em Áreas 

Pauperizadas de Salvador – concebido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) por meio 

do Departamento de Hidráulica e Saneamento (DHS). 

 

Segundo Moraes (1996), diversas informações foram levantadas no Projeto AISAM, como, 

por exemplo, consumo per capita de água, histórico de diarreias em crianças menores de 

cinco anos, condições socieoconômica-culturais, infraestrutura, e informações antropológicas 

da amostra da população selecionada.  

 

Para a coleta de dados realizada por Moraes (1996) foram adotadas diversas técnicas, a saber: 

 Aplicação de questionário, realizado uma única vez, que abrangia as condições do 

domicílio e de saneamento domiciliar e ambiental (informações gerais como nome, 

idade, escolaridade; dados sobre a característica da moradia; presença de vetores e 
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animais; informações sobre tempo de residência, renda, propriedade de bens, dentre 

outros). 

 Levantamento do consumo per capita de água por leitura da conta de água ou 

estimativa frente ao questionamento de quantos recipientes de água eram utilizados 

para as atividades no domicílio. 

 Coleta, para posterior análise, de amostra de água diretamente da rede pública de 

distribuição e dos recipientes utilizados para armazenar água de beber, o que foi 

realizado durante um ano em seis domicílios de cada assentamento. 

 Histórico de diarreia das crianças menores de cinco anos de idade através de um 

sistema de registro diário pelas mães, com a utilização de um calendário quinzenal 

com uma fotografia da criança. Durante um ano, um técnico de campo entrevistou as 

mães a cada quinze dias, quando eram recolhidos os calendários e entregues novos. 

 Coleta de amostras de fezes de crianças entre cinco e quatorze anos de idade, em três 

etapas distintas, para identificação e contagem de ovos de nematóides intestinais 

(Ascaris lumbricóides, Trichuristrichiura e ancilostomídeos – Necator americanus ou 

Ancilostomídeos duodenale) a fim de se estudar a prevalência e intensidade das 

infecções. 

 

Com os resultados obtidos pela pesquisa, foi realizada uma análise exploratória para 

conhecimento do banco de dados e análises descritiva, univariada e bivariada. A distribuição 

de frequência das variáveis permitiu o reconhecimento, seleção e recategorização das 

mesmas. 

3.3.7 Seleção dos componentes, variáveis e seus indicadores para composição do 

ISA/OE 

As condições materiais e sociais definidas para o cálculo do ISA/OE foram agrupadas em sete 

componentes, cada um contendo um conjunto de variáveis e indicadores, a saber: 

Abastecimento de água (IAA), Esgotamento Sanitário (IES), Resíduos Sólidos (IRS), Drenagem 
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Urbana (IDU), Condições de Moradia (ICM), Socioeconômico e cultural (ISE) e Saúde 

Ambiental (ISA). 

Muitas dessas variáveis foram selecionadas como mais significativas a partir de análises 

estatísticas dos estudos realizados por Moraes (1996). 

Após selecionadas e recategorizadas, foram determinados os percentuais de ocorrência de 

cada uma das variáveis pelo programa Statitics Data Analysis (STATA). Os indicadores 

foram gerados e depois homogeneizados por meio de interpolação linear (AJZENBERGE et 

al., 1986). 

Com os indicadores, foi realizado o cálculo dos índices parciais para os sete componentes 

constituintes do ISA/OE através da média aritmética do conjunto de indicadores do 

componente. 

O ISA/OE se constituiu no somatório ponderado dos índices referentes a cada componente, 

conforme apresentado na Equação 3.16. 

ISA/OE= (IAA x p1) + (IES x p2) + (IRS x p3) + (IDU x p4) + (ICM x p5) + (ISE x p6) + (ISA x p7) 

(Equação 3.16) 

Para a definição dos pesos, foi realizada uma revisão de literatura. Os estudos desenvolvidos 

pelo Conselho Estadual de Saneamento no Estado de São Paulo – CONESAN, citados por 

autores como Almeida (1999), Montenegro et al. (2001), Garcias e Nucci (1993) foram 

utilizados como referencial, sendo os pesos adotados conforme apresentado na Tabela 3.4. 

TABELA 3.4 – Ponderação dos componentes do ISA/OE. 

Componente Ponderação 

IAA - Componente abastecimento de água p1 = 0,20 

IES - Componente esgotamento sanitário p2 = 0,20 

IRS - Componente resíduos sólidos p3 = 0,15 

IDU - Componente drenagem urbana p4 = 0,10 

ICM - Componente condições de moradia p5 = 0,15 

ISE - Componente socioeconômico e cultural p6 = 0,10 

ISA - Componente saúde ambiental p7 = 0,10 

Somatório 1,00 

                              Fonte: Dias, Borja e Moraes (2004) 
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O ISA/OE de cada assentamento variou num intervalo de 0 a 100 pontos, sendo que foi 

definido uma faixa de classificação do estado de salubridade ambiental das localidades como 

apresentado na Tabela 3.5. 

TABELA 3.5 – Situação de salubridade por faixas de pontuação do ISA/OE. 

Situação de salubridade Pontuação 

Insalubre 0 - 25 

Baixa salubridade 26 - 50 

Média salubridade 51 - 75 

Salubre 76 - 100 

                                               Fonte: Dias, Borja e Moraes (2004). 

3.3.8 Resultados e discussão 

Na Tabela 3.6 foram apresentados os resultados do cálculo do ISA/OE para cada área 

estudada. 

 
TABELA 3.6 – Resultado do Índice de Salubridade Ambiental - ISA/OE. 

Ocupação espontânea Solução de Saneamento ISA/OE Situação 

Baixa do Arraial do Retiro SEM 15,32 Insalubre 

Baixa do Camarajipe SEM 10,92 Insalubre 

Nova Divinéia SEM 52,76 Média Salubridade 

Antônio Balbino ERD 63,69 Média Salubridade 

Bom Juá ERD 28,94 Baixa Salubridade 

Santa Mônica ERD 50,61 Média Salubridade 

Boa Vista de São Caetano ERD e RES 65,69 Média Salubridade 

Jardim Caiçara ERD e RES 70,91 Média Salubridade 

Sertanejo ERD e RES 87,57 Salubre 

        Fonte: Adaptado de Dias, Borja e Moraes (2004). 

 

Das nove áreas, Sertanejo, que dispunha tanto das escadarias e rampas drenantes quanto de 

rede de esgotamento sanitário simplificada, foi a única classificada como “salubre”, 

apresentando os melhores indicadores em quase todos os componentes, a exceção do de saúde 

ambiental. 

Os assentamentos de Baixa do Arraial do Retiro e Baixa do Camarajipe, que não 

apresentavam qualquer intervenção pelo Poder Público, foram classificados como “insalubre”, 

onde observaram-se os mais baixos indicadores nas variáveis selecionadas. 
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Além de possuir intervenções do tipo ERD, a área de Bom Juá foi tida como de “baixa 

salubridade” em virtude da ausência de rede de esgotamento sanitário. 

 Antônio Balbino e Santa Mônica, que também apresentavam as ERD, foram classificados 

como de “média salubridade”, assim como os assentamentos de Boa Vista de São Caetano e 

Jardim Caiçaras, que apresentavam ERD e RES. 

Nova Divinéia, que não dispunha de solução pública para disposição dos excretas humanos e 

águas servidas, também foi classificado como de “média salubridade”. Nessa localidade foi 

observada uma topografia favorável, o que supostamente contribuiu para que a mesma 

obtivesse resultados que a enquadraram em tal classificação. 

Foi ressaltado que a pontuação máxima do ISA/OE não implica que a ocupação espontânea 

tenha alcançado o nível máximo de salubridade. Um exemplo, a área de Sertanejo, dotada 

como salubre, apresenta uma série de carências nas condições de infraestrutura sanitária como 

também nas condições de moradia e saúde ambiental.  

Nesse aspecto, o ISA/OE deve ser visto como um valor de referência mínimo a partir da 

comparação da situação encontrada dentre as áreas de estudo, sendo as condições mínimas 

para o alcance de situações salubres (DIAS, BORJA e MORAES, 2004). 

3.3.9 Estudo da correlação do ISA/OE com a incidência de diarreia e prevalência de 

nematóides intestinais 

Visto que a diarreia e os nematóides intestinais são doenças comuns em meios não saneados 

(HELLER, 1997), foi realizado um estudo de correlação, par a par, com os resultados do 

ISA/OE e os estudos referentes a diarreia e aos nematóides intestinais. 

O indicador de incidência de diarreia foi obtido pelo “número de episódios/criança.ano” e o 

indicador de prevalência de nematóides intestinais foi obtido em percentuais de infecção por 

poliparasitismo, ou seja, com presença de pelo menos dois nematóides (MORAES, 1996). 

Como era esperado em virtude da natureza das variáveis envolvidas, seja na correlação entre o 

ISA/OE e o Indicador de incidência de diarreia ou entre o ISA/OE e o Indicador de 

prevalência de nematóides intestinais, as mesmas caminharam em sentidos opostos. Para 

ambas as relações, foi observado uma variação linear negativa onde os coeficientes de 
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correlação linear de Pearson (r) calculados foram de, respectivamente, r = -0,85 e r = -0,91, o 

que evidenciou uma correlação de intensidade forte (r > 0,90). 

Observou-se dessa maneira que a “incidência de diarreia” e a “prevalência de nematóides 

intestinais” nas ocupações espontâneas estudadas estavam fortemente correlacionadas com a 

situação de salubridade ambiental. 

3.3.10 Considerações finais 

De forma geral, os resultados do estudo mostraram a carência em medidas de saneamento 

ambiental em todas as ocupações espontâneas estudadas, apontando, entretanto, 

especificidades e desigualdades mesmo se tratando de assentamentos periurbanos. Nesse 

contexto, apontou-se o estabelecimento de ranking de áreas, uma alternativa para auxiliar na 

priorização de investimentos. 

 

Foram levantadas algumas limitações quanto as variáveis consideradas no estudo, visto que os 

dados utilizados no cálculo dos indicadores que compuseram o ISA/OE foram oriundos do 

Projeto AISAM. Assim, atentou-se para, em futuros estudos, a incorporação de outras 

variáveis na mensuração da salubridade ambiental, bem como a inserção de quem mora no 

lugar no processo de avaliação, uma vez que, segundo Dias, Borja e Moraes (2004), a 

utilização de apenas dados quantitativos e análises baseadas em modelos matemáticos 

representa uma limitação diante da dimensão objetiva da realidade. 

 

Outras limitações apontadas foram referentes ao estabelecimento dos pesos que compuseram 

o ISA/OE, devido a ausência de estudos que deem a devida relevância à ponderação dos 

indicadores propriamente ditos, e ao processo de homogeneização dos dados, que se deu por 

interpolação linear. 

 

Dias, Borja e Moraes (2004) concluíram que a salubridade ambiental em áreas de ocupação 

espontânea relaciona-se com as condições materiais e sociais da população residente, o que 

validou a utilização do método adotado como instrumento de avaliação e auxílio no 

desenvolvimento de políticas públicas a fim de promover a qualidade ambiental urbana. 
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3.4 O modelo ISA/JP – Indicador de Performance para Diagnóstico do 
Saneamento Ambiental Urbano 

3.4.1 Introdução 

Segundo Batista e Silva (2006), o conceito de salubridade ambiental, abrangendo o 

saneamento ambiental e seus diversos componentes, busca a integração sob uma visão 

holística, participativa e de racionalização do uso dos recursos públicos, do desenvolvimento 

ecologicamente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. 

 

A espacialização dos resultados de aplicações de sistemas de indicadores em um Sistema de 

Informações Geográficas – SIG, por integrar diversas informações, facilita a interpretação e 

amplia as dimensões da estratégia na tomada de decisão, constituindo-se em uma potente 

ferramenta de diagnóstico no auxílio ao processo decisório (BATISTA e SILVA, 2006). 

 

Neste contexto, o referido estudo buscou definir um indicador de salubridade ambiental cujos 

resultados de sua aplicação seriam apresentados em um SIG, possibilitando apontar de forma 

sintética e eficiente medidas a serem implementadas visando melhorias na qualidade de vida. 

Tal indicador, denominado por Batista e Silva (2006) como ISA/JP, foi aplicado em 

determinados bairros litorâneos da cidade de João Pessoa de forma a auxiliar na elaboração de 

políticas públicas. 

 

3.4.2 Área de estudo 

A área de estudo considerada estava inserida na zona costeira da cidade de João Pessoa, 

capital do Estado da Paraíba, localizada no litoral da região Nordeste. 

 

O Município de João Pessoa apresenta uma região costeira de aproximadamente 24,7 

quilômetros de comprimento, com áreas predominantemente planas, de interesse turístico, 

ocupadas por aglomerados urbanos de densidades distintas, onde se desenvolvem diferentes 

atividades e serviços. 

 

Os bairros da região costeira totalizavam uma área de 43,38 quilômetros quadrados, sendo 

que aqueles contemplados pelo estudo compreendiam uma área de 15,49 quilômetros 

quadrados, a saber: Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, 
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Altiplano Cabo Branco, Penha e Ponta do Seixas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, e informações cartográficas de divisões de bairros e vias da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa, esses bairros totalizavam setenta e dois setores censitários. 

 

3.4.3 Metodologia 

O Indicador de Salubridade Ambiental ISA/JP se constituiu em uma adaptação do Indicador 

de Salubridade Ambiental – ISA, definido pelo Conselho Estadual de Saneamento do Estado 

de São Paulo – CONESAN (1999). 

 

O ISA, cujo valor varia de zero a um, foi expresso pela média ponderada de sub-indicadores 

referentes ao abastecimento de água (Iab), esgotamento sanitário (Ies), resíduos sólidos (Irs), 

controle de vetores (Icv), recursos hídricos (Irh) e aspectos socioeconômicos (Ise), conforme 

apresentado na Equação 3.17: 

 

ISA= [Iab] x 0,25 + [Ies] x 0,25 + [Irs] x 0,25 + [Icv] x 0,10 + [Irh] x 0,10 + [Ise] x 0,05 

(Equação 3.17) 

Na composição do ISA/JP, foi desenvolvido e incorporado o sub-indicador de drenagem 

urbana (Idu), adaptou-se o sub-indicador de Recursos Hídricos (Irs), assim como foram 

adotados novos pesos para os sub-indicadores referentes ao esgotamento sanitário (Ies) e 

resíduos sólidos (Irs) – Equação 3.18.  

ISA/JP= [Iab] x 0,25 + [Ies] x 0,20 + [Irs] x 0,20 + [Icv] x 0,10 + [Irh] x 0,10 + [Idu] x 0,10 + 

[Ise] x 0,05 (Equação 3.18) 

Cada sub-indicador, constituído por três indicadores terciários, foi calculado através de 

formulação específica a partir de dados referentes aos setenta e dois setores censitários dos 

nove bairros estudados, o que possibilitou a geração do indicador ISA/JP por setor censitário. 

Se utilizando desses resultados, foi calculado o indicador ISA/JP por bairro através da 

ponderação da área dos setores censitários constituintes de cada bairro. 

 

Para a avaliação da performance da salubridade ambiental nas áreas estudadas foi utilizada a 

pontuação da Tabela 3.7 adaptada de Dias, Borja e Moraes (2004). 
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TABELA 3.7 – Situação de salubridade por faixa de situação (%). 

Situação da 

salubridade 

Pontuação do 

ISA 

Insalubre 0 - 25,50 

Baixa salubridade 25,51 - 50,50 

Média salubridade 50,51 - 75,50 

Salubre 75,51 - 100,00 

                                       Fonte: Batista e Silva (2006) 

 

Dispondo dos valores do indicador ISA/JP dos setores censitários e dos bairros e de uma 

classificação quanto ao estado de salubridade ambiental, foi realizada uma distribuição 

espacial dos resultados em um Sistema de Informações Geográficas, por setores censitários e 

por bairros. 

3.4.4 Resultados e discussão 

Os resultados da aplicação da metodologia do ISA/JP por bairro foram apresentados na 

Tabela 3.8, e a espacialização dos mesmos, por setores censitários e bairros, foi apresentado 

na Figura 3.1. 

 

TABELA 3.8 – Sub-indicadores e Indicador de Salubridade Ambiental ISA/JP por bairro. 

Bairro Iab Ies Irs Icv Irh Idu Ise ISA/JP Situação 

Cabo Branco 1,00 0,91 1,00 1,00 0,75 0,99 0,76 0,96 Salubre 

Tambaú 0,99 0,87 1,00 1,00 0,75 0,86 0,70 0,92 Salubre 

Jardim Oceania 1,00 0,89 1,00 1,00 0,75 0,44 0,69 0,89 Salubre 

Manaira 0,98 0,52 0,99 0,95 0,75 0,99 0,78 0,86 Salubre 

Penha 0,95 0,87 0,99 1,00 0,75 0,56 0,23 0,85 Salubre 

Seixas 0,66 0,87 0,97 1,00 0,75 0,78 0,23 0,80 Salubre 

Bessa 0,97 0,63 0,99 0,99 0,75 0,08 0,61 0,78 Salubre 

Altiplano Cabo 

Branco 
0,95 0,20 0,97 0,93 0,75 0,62 0,86 0,74 

Média 

Salubridade 

Aeroclube 0,97 0,20 0,99 0,98 0,75 0,25 0,57 0,71 
Média 

Salubridade 
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Fonte: Adaptado de Batista e Silva (2006) 

 

FIGURA 3.1 –  

Disposição espacial do ISA/JP. 

 

Fonte: Batista e Silva (2006) 

 

Visto que a cidade de João Pessoa possui um sistema unificado de abastecimento, com um 

mesmo manancial, todos os bairros apresentaram o mesmo valor para o sub-indicador de 

recursos hídricos (Irh), de 0,75. 

 

O sub-indicador de abastecimento de água (Iab) apresentou valores elevados e pequenas 

variações devido a existência de sistema integrado de abastecimento, com exceção do bairro 

Seixas que não apresentava elevada cobertura de atendimento. 
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Os setenta e dois setores apresentaram boa pontuação no que se refere ao sub-indicador de 

resíduos sólidos, onde setenta apresentaram valores superiores a 0,88, visto a existência de 

aterro sanitário. 

 

Para o sub-indicador de controle de vetores (Icv) foi observado pequena variabilidade – 0,81 a 

1,00 – na quase totalidade dos setores censitários estudados, visto que em somente um setor 

foi registrado casos de dengue e esquistossomose. 

 

Já os sub-indicadores referentes ao esgotamento sanitário (Ies), drenagem urbana (Idr) e 

aspectos socioeconômicos (Ise) apresentaram índices mais baixos e com grande variabilidade 

entre os bairros. 

 

De forma geral, o ISA/JP apresentou pequena variabilidade entre os setores censitários. Do 

total de setenta e dois setores censitários, apenas sete foram classificados como de “média 

salubridade”, variando entre 0,65 e 0,75, enquanto os demais foram classificados como 

“salubres”, com valores entre 0,76 a 0,94. 

 

Já na avaliação por bairros, somente os bairros Aeroclube e Altiplano Cabo Branco foram 

classificados como de “média salubridade, com valores entre 0,71 e 0,74. Os demais bairros, 

classificados como “salubres”, apresentaram o indicador ISA/JP variando entre 0,78 e 0,96. 

 

Destacou-se no trabalho a necessidade de se analisar isoladamente os sub-indicadores visto 

que o indicador ISA/JP consiste em uma combinação linear dos mesmos. Tal preocupação 

ficou evidenciada no bairro Bessa onde o sub-indicador de drenagem urbana (Idu) recebeu 

uma pontuação de apenas 0,08, enquanto que o ISA/JP do bairro, igual a 0,78, o levou a ser 

classificado como salubre. 

 

3.4.5 Considerações finais 

Batista e Silva (2006) concluíram que o modelo ISA/JP integrado a um Sistema de Apoio à 

Decisão Espacial – SADE – constituiu-se em um instrumento valioso para o planejamento e a 

gestão de ações de saneamento ambiental na malha urbana do Município de João Pessoa, 
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podendo auxiliar na implantação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de 

vida no meio urbano. 

Em resumo, Batista e Silva (2006) sustentam que foi demonstrada a viabilidade do modelo 

ISA/JP, bem como o avanço na descrição da salubridade ambiental de diferentes setores 

censitários e bairros da cidade, demonstrando a variabilidade das informações no contexto do 

espaço urbano de João Pessoa. Os autores argumentam, ainda, que foi demonstrada a 

potencialidade do uso do modelo ISA/JP como instrumento de avaliação de políticas públicas 

voltadas para o saneamento ambiental. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Campo de Pesquisa: Juiz de Fora – MG 

4.1.1 Introdução 

O Município de Juiz de Fora está localizado no sudeste do Estado de Minas Gerais, na 

Mesorregião Geográfica da Zona da Mata Mineira – Figura 4.1: 

 

FIGURA 4.1 –  

Localização do Município de Juiz de Fora. 

 
Fonte: Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora (2013d). 

 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (2009), o município apresenta 

extensão territorial de 1.429,875 quilômetros quadrados, estando localizado entre as principais 

capitais brasileiras, distando 272 quilômetros de Belo Horizonte, 184 quilômetros do Rio de 

Janeiro e 506 quilômetros de São Paulo. 

 

O clima da cidade, classificado genericamente como Tropical de Altitude, apresenta duas 

estações bem definidas: de outubro a abril são observadas temperaturas mais elevadas assim 
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como maiores precipitações pluviométricas, enquanto de maio a setembro são constatadas 

temperaturas mais baixas e menores volumes de precipitação. A temperatura média anual e a 

precipitação média anual, para o ano de 2011, foram de, respectivamente, 19,2 
o
C e 1.677,3 

milímetros segundo o Anuário Estatístico de Juiz de Fora (2012), não sendo observada grande 

variabilidade destes parâmetros no período compreendido entre 2000 e 2010. 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011a), o município 

contava, no ano de 2010, com uma população de 516.247 habitantes, com densidade 

demográfica de 359,59 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que 98,9% da população 

viviam em domicílios urbanos. 

 

Com Produto Interno Bruto per capita de R$ 16.055,00, Juiz de Fora possui como principal 

atividade econômica o comércio, seguido pelo setor industrial onde se destacam as indústrias 

alimentícia, metalúrgica e têxtil (IBGE, 2011a). 

 

 Por apresentar uma elevada expectativa de vida, 78 anos, e se caracterizar como um polo do 

conhecimento, visto o grande número de instituições de ensino superior presentes, dentre elas 

a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), o município apresentava, no ano de 2010, 

Índice de Desenvolvimento Humano de 0,778, estando classificado na 145
o
 posição dentre os 

municípios brasileiros (PNUD, 2013). 

 

4.1.2 Serviços de Saneamento Básico 

Na cidade, os serviços de saneamento básico são prestados pela Companhia de Saneamento 

Municipal – CESAMA, responsável pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário; 

pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB, que coleta e dá destinação 

final aos resíduos sólidos urbanos; e pela Secretaria Municipal de Obras – SMO, que realiza 

intervenções referentes à drenagem urbana. 

 

A atuação da CESAMA no Município de Juiz de Fora ocorreu de forma descentralizada até 

2012, quando a companhia contava com três regionais que dividiam o município para fins de 

manutenção de redes de água e esgotos, sendo que atualmente não há regionais. No ano de 
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2013, a CESAMA atende nove localidades, a saber: distrito-sede, Igrejinha, Paula Lima, Dias 

Tavares, Rosário de Minas, Sarandira, Valadares, Torreões e Caeté. 

 

A seguir, é apresentado um perfil da CESAMA com base em dados obtidos no Relatório de 

controle interno da empresa para os exercícios de 2011 e 2012. Na Tabela 4.1, observa-se que 

a cobertura populacional por água tratada é superior a 98,9%, enquanto na Tabela 4.2 destaca-

se o baixo percentual de tratamento de esgotos, 9%. Na Tabela 4.3, observa-se uma 

capacidade de investimento de 13,4% da receita líquida operacional. 

 

TABELA 4.1 – Atendimento à população com abastecimento de água - 2011. 

Itens 2011 

Número de concessões (1) 1 

Localidades atendidas (1) 9 

População abastecida (hab.) 510.826 

Índice de atendimento (%) (2) 98,95 

                   (1) Sede e vilas; 

                   (2) População atendida em relação à população do Município de Juiz de Fora. 

                   Fonte: CESAMA (2011) 

 

TABELA 4.2 –  

Atendimento à população com esgotamento sanitário - 2011. 

Itens 2011 

Número de concessões (1) 1 

Localidades atendidas (1) 9 

População atendida (hab.) 506.541 

Índice de atendimento (%) (2) (3) 98,12 

Índice de tratamento de esgotos 9% 

                   (1) Sede e vilas; 

                   (2) População atendida em relação à população do Município de Juiz de Fora; 

                   (3) O índice de atendimento faz referência à presença de rede coletora de                   

         esgotos. 

                   Fonte: CESAMA (2011) 
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TABELA 4.3 –  

CESAMA – Indicadores 2012. 

Itens Unidade 2012 

1. Empregados número 732 

2. Ligações/empregado Ligações/empregados 254,89 

3. Volume produzido de água 1.000 m³ / ano 41.632 

4. Índice de hidrometração % 100 

5. Índice de perdas de água % 29,73 

6. Receita operacional líquida em R$ 1.000 116.719,57 

7. Investimentos em R$ 1.000 15.624,54 

              Fonte: CESAMA (2012) 

 

4.2 Priorização de investimentos em saneamento 

 

Segundo a Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007), os serviços públicos de saneamento básico 

devem ser prestados visando à universalização do acesso e em “articulação com as políticas 

de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse 

social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja 

fator determinante”. 

 

Entretanto, no Brasil, na maioria dos municípios, o montante de capital necessário para 

investir em serviços de saneamento excede os recursos disponíveis para o setor, evidenciando 

a necessidade de se desenvolverem políticas públicas de saneamento básico que busquem 

priorizar determinadas intervenções frente à limitação de recursos financeiros. 

 

Para se estabelecer uma escala de priorização de investimentos em saneamento básico, torna-

se imprescindível conhecer, segundo aspectos quantitativos e qualitativos, as condições dos 

serviços de saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de 

resíduos sólidos urbanos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas –, assim como 

características socioeconômicas da população que reside em diferentes regiões. 

 

Nesse contexto, modelos de diagnóstico de salubridade ambiental pautados em índices, a 

exemplo do Indicador de Salubridade Ambiental – ISA desenvolvido pelo Conselho Estadual 
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de Saneamento do Estado de São Paulo – CONESAN (1999), se mostraram eficientes 

instrumentos de auxílio decisório nos processos de concepção, acompanhamento e avaliação 

de políticas públicas e programas de investimentos em saneamento básico, que devem ser 

realizados, preferencialmente, com mecanismos que permitam a efetiva participação popular e 

o controle social. 

 

4.3 Seleção de indicadores de impacto das intervenções em 
saneamento 

Para o desenvolvimento de um modelo para diagnóstico do saneamento básico nos bairros do 

Município de Juiz de Fora, foi necessário, inicialmente, selecionar um conjunto de 

indicadores que possibilitassem uma efetiva caracterização da salubridade ambiental nas áreas 

estudadas. Nos itens seguintes serão descritos os seis indicadores selecionados, que se 

referem: ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, à coleta de resíduos sólidos 

urbanos, à drenagem urbana, ao controle de vetores e a aspectos socioeconômicos. 

 

4.3.1 Indicador de Abastecimento de Água (Iab) 

O acesso à água tratada está intrinsecamente relacionado à melhoria das condições de saúde e 

higiene de uma população, tornando-a mais protegida das doenças de veiculação hídrica. 

 

Segundo o IBGE (2011b), a prestação de serviço de abastecimento de água por rede geral está 

associada à melhor qualidade de vida dos moradores em domicílios particulares permanentes 

por representar maior grau de conforto e, por princípio, tratar-se de um fornecimento de água 

de melhor qualidade. 

 

Sendo assim, o Indicador de Abastecimento de Água (Iab) foi expresso pelo Índice de 

Cobertura de Abastecimento de Água (Ica), conforme apresentado na Equação 4.1. 

 

Iab = Ica = (N
o 
Dom. Rede Geral de Distribuição / N

o
 Dom.) x 100% (Equação 4.1) 

 

O Iab se constituiu na razão percentual entre o número de domicílios particulares permanentes 

com acesso à água por rede geral de distribuição (N
o 

Dom. Rede Geral de Distribuição) e o 

número total de domicílios particulares permanentes (N
o
 Dom.) de determinado bairro. 
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Expresso por dados de periódica atualização e alta confiabilidade, o Indicador de 

Abastecimento de Água permite a realização de análises importantes para a caracterização da 

qualidade de vida da população e da prestação do serviço de saneamento básico. 

 

4.3.2 Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 

A coleta e o tratamento do esgoto sanitário de origem doméstica apresentam implicações tanto 

de caráter social quanto econômico e ambiental. 

 

O esgoto, quando coletado, torna a população menos exposta a organismos patogênicos 

reduzindo a incidência de doenças como, por exemplo, as diarreias, enquanto o tratamento 

para posterior lançamento acarreta na melhoria da qualidade dos cursos d’água e 

consequentemente interfere nas atividades neles desenvolvidas. 

 

Entretanto, segundo o IBGE (2011b), enquanto a coleta de esgotos sanitários tem se 

expandido bastante no País, o tratamento destes ainda é incipiente.  

 

No Município de Juiz de Fora, apenas 9% do esgoto que é coletado recebe tratamento (JUIZ 

DE FORA, 2013a), sendo a grande maioria lançado, in natura, no Rio Paraibuna e seus 

efluentes. O Rio Paraibuna, que corta o município, apresenta-se altamente degradado no 

perímetro urbano.  

 

Porém, em função da indisponibilidade da discriminação de dados referentes à porcentagem 

do esgoto tratado para os bairros do município, foi considerado somente o acesso à rede geral 

de esgoto para a caracterização do Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies). 

 

A rede geral de esgoto se caracteriza quando a canalização dos dejetos, provenientes do 

banheiro ou sanitário, está ligada a um sistema de coleta que os conduz a uma rede geral da 

área, região ou município, mesmo que o sistema não disponha de estação de tratamento de 

esgotos (IBGE, 2011b). 
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Assim, o Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) foi expresso pelo Índice de Cobertura de 

Esgotamento Sanitário (Ice), conforme apresentado na Equação 4.2. 

 

Ies = Ice = (N
o 

Dom. Rede Geral de Esgoto / N
o
 Dom.) x 100% (Equação 4.2) 

 

O Ies se constituiu na razão percentual entre o número de domicílios particulares permanentes 

com acesso à rede geral de esgoto (N
o 

Dom. Rede Geral de Esgoto) e o número total de 

domicílios particulares permanentes (N
o
 Dom.) de determinado bairro. 

 

4.3.3 Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) 

Os resíduos sólidos são materiais de características diversas (inertes, minerais e orgânicos) 

oriundos das atividades humanas, estando sua quantidade e natureza relacionados aos hábitos 

e costumes da comunidade, números de habitantes, poder aquisitivo, variações sazonais, 

clima, nível educacional e, ainda, estações do ano. 

 

A gestão do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Juiz de Fora é de 

responsabilidade do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – Demlurb, que atua como 

órgão seccional normativo, de planejamento, coordenação, acompanhamento, controle e 

avaliação de planos, programas e projetos de limpeza pública (DEMLURB, 2013). 

 

Segundo dados do Demlurb (2012), cerca de 780 toneladas de lixo foram dispostos 

diariamente em 2011 na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Juiz de Fora – CTR, 

inaugurada em 12 de abril de 2010, localizada no distrito de Dias Tavares e administrada pela 

Empresa Vital Engenharia Ambiental.  

 

Deste montante de lixo, aproximadamente 60% é de origem domiciliar (resíduos orgânicos, 

metais, papéis, plásticos, vidros) evidenciando a importância de uma real implantação da 

coleta seletiva no município que traria benefícios não somente de ordem econômica, 

reintroduzindo produtos ao ciclo produtivo, como também ambiental, prolongando a vida útil 

do aterro sanitário (JUIZ DE FORA, 2013c). 
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Os resíduos sólidos, quando não recebem os cuidados convenientes, favorecem a proliferação 

de vetores causadores de doenças. Além disso, existe o efeito psicológico que uma localidade 

limpa exerce sobre os hábitos da população em geral, facilitando a instituição de hábitos 

correlatos (FUNASA, 2006). 

 

Dessa forma, o Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) foi expresso pelo Índice de Coleta de 

Resíduos por Serviço de Limpeza (Icr), conforme apresentado na Equação 4.3. 

 

Irs = Icr = (Resíduo Coletado Diretamente por Serviço de Limpeza / Resíduo Total) x 100% 

(Equação 4.3) 

 

O Irs se constituiu na razão percentual entre o peso de resíduo coletado diretamente por 

serviço de limpeza (Resíduo Coletado Diretamente por Serviço de Limpeza) e o peso total de 

resíduo gerado, que compreende o resíduo coletado diretamente ou por caçamba de serviço de 

limpeza e o resíduo que recebe outra destinação (Resíduo Total) para cada bairro do 

Município de Juiz de Fora. 

 

4.3.4 Indicador de Drenagem Urbana (Idu) 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2006), o sistema de drenagem se apresenta como um 

dos mais sensíveis aos problemas causados pela urbanização, tanto em razão das dificuldades 

de escoar as águas pluviais quanto pela interferência com os demais sistemas de 

infraestrutura.  

 

A ineficiência do sistema de drenagem fica evidente imediatamente após precipitações 

significativas que acarretam em inundações e alagamentos estando relacionada com perdas 

materiais e ainda problemas de saúde pública, uma vez que propicia o aparecimento de 

doenças como as diarreias, leptospirose, febre tifoide e a proliferação de mosquitos vetores de 

doenças como a dengue e a malária. 

 

Nesse contexto, o Indicador de Drenagem Urbana (Idu) foi expresso pelas notificações de 

problemas observados referentes à ineficiência do sistema de drenagem, que foram agrupados 

em seis categorias, conforme apresentado no Quadro 4.1: 
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QUADRO 4.1 –  

Notificações relacionadas ao sistema de drenagem urbana. 

Notificações relacionadas à drenagem urbana 

Inundações de grande porte com necessidade de remoção de moradias 

Inundações frequentes  

Inundações anuais 

Alagamentos 

Existência de rede de drenagem com mau funcionamento 

Inexistência de inundações ou alagamentos 

 

4.3.5 Indicador de Controle de Vetores (Icv) 

As denominadas “doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado” abrangem 

diversas patologias, como as diarreias, a leptospirose, dentre outras, estando muitas dessas 

associadas à presença de um vetor específico. 

 

Segundo informações da Fundação Nacional de Saúde (2006), o Filo Arthropoda, em especial 

as Classes Insecta (insetos) e Arachinida (aranhas, escorpiões, etc.), são os grupos de maior 

interesse sanitário, apresentando os principais vetores, definidos como organismos capazes de 

transmitir agentes infecciosos. 

 

O combate aos vetores visa prevenir a transmissão de doenças de forma a oferecer proteção à 

população, diminuindo as taxas de morbimortalidade associadas aos vetores, assim como 

resguardando a capacidade produtiva dos indivíduos. 

 

Em 2010, o Município de Juiz de Fora sofreu sua pior epidemia de dengue, onde, segundo 

dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais registraram-se 9.396 notificações e 

apenas 4,9%, 460 notificações, foram descartadas para dengue (ASSIS, 2013). 

 

Nesse contexto, visto que a presença de vetores no ambiente urbano é um indicador da 

precariedade dos serviços de saneamento e, consequentemente, da salubridade ambiental, o 

Indicador de Controle de vetores (Icv) foi expresso pelo Índice de Infestação Predial (Iip) do 

mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti, expresso em percentagem por bairros, para o mês 
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de janeiro de 2013, obtido por meio da metodologia do Levantamento Rápido do índice de 

Infestação por Aedes aegypti – LIRAa, conforme apresentado na Equação 4.4. 

 

Icv = Iip = (N
o
 imóveis com Aedes aegypti/ N

o
 imóveis inspecionados) x 100% (Equação 4.4) 

 

O Índice de Controle de Vetores (Icv) se constituiu na razão percentual entre o número de 

imóveis com notificação de larvas do mosquito Aedes aegypti (N
o
 imóveis com Aedes 

aegypti) pelo número de imóveis que receberam inspeção (N
o
 imóveis inspecionados). 

 

4.3.6 Indicador Socioeconômico (Ise) 

No presente trabalho a salubridade ambiental foi entendida como o conjunto das condições 

materiais e sociais necessárias para se alcançar um estado propício à saúde e, portanto, 

admitiu-se como fundamental a inserção de um indicador de caráter social, denominado 

Indicador Socioeconômico (Ise). 

 

O Indicador Socioeconômico (Ise) proposto baseou-se no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) na medida em que se constituiu na média geométrica de índices normalizados 

referentes à saúde, à educação e à renda. 

 

Conforme colocado no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (MEC, 2012), a 

alfabetização deve ser assegurada pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios até os oito anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ensino fundamental.  

 

Assim, o Índice de Alfabetização Escolar (Iae), referente à educação, se constituiu na taxa de 

alfabetização das pessoas de dez ou mais anos de idade para cada bairro analisado. 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (2013), a população mundial vive um processo de 

transição demográfica que irá resultar no envelhecimento populacional. A longevidade está 

associada às condições de saúde adequadas, incluindo não somente medidas curativas como o 

acesso a hospitais de qualidade, mas também medidas preventivas, que preservam a 

integridade física e mental do indivíduo o expondo à doença menos frequentemente durante a 

vida.  
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Nesse contexto, o número de idoso na população, pessoas com mais de 60 anos, foi entendido 

como um indicativo de qualidade de vida sendo o Índice de População Idosa (Ipi) definido 

conforme apresentado na Equação 4.5: 

 

Ipi = {[(N
o 
idosos 60 à 69) + (N

o 
idosos 70+)]/ População Total} x 100% (Equação 4.5) 

 

O Índice de População Idosa (Ipi) se constituiu na razão percentual entre o número de idosos 

[(N
o 

idosos 60 à 69) + (N
o 

idosos 70+)] e a população total residente em um determinado 

bairro (População Total). 

 

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2010 (PNUD, 2010) destaca que o fator 

relacionado ao rendimento como medida sumária de desenvolvimento no cálculo do IDH 

apresenta muitas falhas, não retratando, por exemplo, a distribuição de renda entre a 

população. Por outro lado, ressalta a importância de sua inserção como indicador uma vez que 

o dinheiro é um importante meio de expansão da escolha, sendo o rendimento médio uma 

representação do controle geral dos recursos de uma sociedade, possibilitando o acesso a 

produtos e serviços. 

 

Desta forma, a renda foi representada pelo Índice de Rendimento Domiciliar (Ird), que se 

constituiu no rendimento nominal mediano domiciliar mensal de cada um dos bairros 

analisados. 

 

4.4 Modelo ISA/JF – Indicador de Salubridade Ambiental para o 
Município de Juiz de Fora 

4.4.1 Introdução 

O modelo de diagnóstico do saneamento básico dos bairros de Juiz de Fora, denominado 

Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de Juiz de Fora – ISA/JF, constituiu-se 

na resultante da média ponderada dos valores referentes aos seis indicadores selecionados 

para cada bairro, de forma que possibilitassem uma efetiva caracterização da salubridade 

ambiental nas áreas estudadas, conforme apresentado na Equação 4.6: 
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ISA/JF = a.Iab + b.Ies + c.Irs + d.Idu + e.Icv + f.Ise (Equação 4.6) 

 

Para que fosse possível uma análise do efeito conjunto dos indicadores sobre a salubridade 

ambiental dos bairros, tornou-se fundamental a homogeneização das unidades de medida em 

que cada indicador é expresso. Assim, adotaram-se sistemas de pontuação e de ponderação. 

 

Inicialmente, realizou-se a hierarquização da situação de salubridade ambiental a partir da 

ordem decrescente de pontuação para cada indicador analisado, a saber: Indicador de 

Abastecimento de Água (Iab), Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies), Indicador de 

Resíduos Sólidos (Irs), Indicador de Drenagem Urbana (Idu), Indicador de Controle de 

Vetores (Icv) e Indicador Socioeconômico (Ise). 

 

Posteriormente foi feito um diagnóstico final segundo o efeito combinado de todos os 

indicadores.  

 

4.4.2 Informações necessárias 

O trabalho em questão apresentou abrangência municipal, onde foram analisados os 81 

bairros oficialmente constituintes do Município de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2000). 

 

Para cada bairro, foi necessário o levantamento dos dados referentes aos indicadores 

selecionados.  

 

Os dados referentes ao Indicador de Abastecimento de Água (Iab), Indicador de Esgotamento 

Sanitário (Ies), Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) e ao Indicador Socioeconômico (Ise) 

foram obtidos a partir do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011a e 2011b) referentes ao Município de Juiz de Fora, expressos para os 

bairros em domicílios e/ou indivíduos. 

 

O Indicador de Drenagem Urbana (Idu) contou com o diagnóstico dos problemas relacionados 

ao sistema de drenagem urbana, por bairro, apresentados no Plano Municipal de Saneamento 

Básico, volume V - Drenagem Urbana (JUIZ DE FORA, 2013d), a partir dos quais foi 

estabelecido um sistema de pontuação. 
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Por fim, as informações constituintes do Indicador de Controle de Vetores (Icv) foram obtidas 

do relatório Índice de Infestação Predial em Juiz de Fora (SMS, 2013), por bairros, para o mês 

de janeiro de 2013. 

4.4.3 Sistema de pontuação dos indicadores 

Para o Indicador de Abastecimento de Água (Iab), Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies), 

Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) e Indicador de Controle de Vetores (Icv), adotou-se um 

sistema de pontuação no qual foram atribuídos pontos na escala de 0 a 100, com precisão de 

duas casas decimais. Assim, atribuiu-se uma pontuação numericamente igual ao valor da 

cobertura populacional para os indicadores de prioridade direta – Iab, Ies e Irs. No caso do 

indicador de prioridade inversa, como o Icv, atribuiu-se 100 pontos subtraído do índice de 

infestação predial referente a cada bairro no mês de janeiro de 2013. 

 

No Quadro 4.2, são apresentados os indicadores, cada qual com seu tipo de prioridade, faixa 

de variação da pontuação e a forma de cálculo da pontuação correspondente. 

 

QUADRO 4.2 –  

Indicadores, ordem de prioridade, faixa de variação e pontuação do ISA/JF. 

Indicador Prioridade Variação Pontuação 

Indicador de Abastecimento de Água - Iab       

Índice de Cobertura de Abastecimento de Água - Ica: % 

domicílios particulares permanentes com acesso à água 

por rede geral de distribuição. 

Direta 
Máx=100 

e Mín=0 
Ica(%) 

Indicador de Esgotamento Sanitário - Ies       

Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário - Ice: % 

domicílios particulares permanentes com acesso à rede 

geral de esgoto. 

Direta 
Máx=100 

e Mín=0 
Ice(%) 

Indicador de Resíduos Sólidos - Irs       

Índice de Coleta de Resíduos por Serviço de Limpeza - 

Icr: % entre o peso de resíduo coletado diretamente por 

serviço de limpeza e resíduo total gerado. 

Direta 
Máx=100 

e Mín=0 
Icr(%) 

Indicador de Controle de Vetores - Icv       

Índice de Infestação Predial - Iip: % entre o número de 

imóveis com notificação de Aeges aegypite e imóveis 

inspecionados. 

Indireta 
Máx=100 

e Mín=0 

100 - 

Iip(%) 
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O Indicador de Drenagem Urbana (Idu) contou com a adoção de pontuação compreendida 

entre 0 e 100 pontos para as características relacionadas ao funcionamento do sistema de 

drenagem segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (Juiz de Fora, 2013d). Quanto 

maior a gravidade do problema diagnosticado, menor foi a pontuação atribuída, sendo que a 

inexistência de problemas recebeu a pontuação máxima, conforme apresentado na Tabela 4.4. 

 

TABELA 4.4 –  

Características do funcionamento do sistema de drenagem e pontuação correspondente. 

Problema notificado Pontuação 

Inundações de grande porte com necessidade de remoção de moradias 0 

Inundações frequentes 20 

Inundações anuais 40 

Alagamentos 60 

Existência de rede de drenagem com mal funcionamento 80 

Inexistência de inundações ou alagamentos 100 

 

Se tratando do Indicador de Socioeconômico (Ise) foi necessário, inicialmente, normalizar os 

valores referentes aos índices constituintes, a saber: Índice de Alfabetização Escolar (Iae), 

Índice de População Idosa (Ipi) e Índice de Rendimento Domiciliar (Ird), uma vez que foram 

expressos em diferentes unidades e ordens de grandeza. Para isso, foi utilizada a Equação 4.7 

para cada um dos três índices: 

 

Índice normalizado = (Valor Real – Valor Mínimo) / (Valor Máximo – Valor Mínimo) 

(Equação 4.7) 

 

Na Equação 4.7 a variável “Valor Real” corresponde ao valor do índice que se pretende 

normalizar, referente a um determinado bairro, enquanto as variáveis “Valor Máximo” e 

“Valor Mínimo” correspondem, respectivamente, ao maior e menor valor observado entre os 

valores do mesmo índice para os bairros analisados. 

 

Assim foi possível calcular o valor do Indicador Socioeconômico (Ise), referente a cada 

bairro, utilizando a média geométrica dos valores dos índices normalizados, conforme 

metodologia aplicada no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (2010), como 

apresentado na Equação 4.8: 
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Ise = (Iae
1/3

. Ipi
1/3

. Ird
1/3

) (Equação 4.8) 

 

Para o maior valor do Indicador Socioeconômico (Ise) foi atribuído a pontuação 100 e, por 

proporcionalidade direta, foram calculados as demais pontuações, que variaram na escala de 0 

a 100 com precisão de duas casas decimais. 

 

4.4.4 Sistema de ponderação dos indicadores 

Nesta etapa adotou-se, a princípio, uma escala de pesos variando de um valor mínimo igual a 

0,05 e um valor máximo igual a 0,40, correspondente ao menor e maior valor de pesos 

atribuídos observados em outros indicadores de salubridade ambiental já desenvolvidos. 

 

Em seguida, foi distribuído um modelo de consulta para vinte e um especialistas de diversas 

áreas do conhecimento (engenheiros, administradores, químicos, biólogos e estudantes do 

curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora), que 

atuam profissionalmente no setor saneamento, de forma que os mesmos atribuíssem os pesos 

0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 e 0,40 para os indicadores, a saber: Indicador de 

Abastecimento de Água (Iab), Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies), Indicador de 

Resíduos Sólidos (Irs), Indicador de Drenagem Urbana (Idu), Indicador de Controle de 

Vetores (Icv) e Indicador Socioeconômico (Ise). No ANEXO A consta o modelo de consulta 

utilizado, com as informações disponibilizadas. 

 

Esta técnica, denominada Delphi, objetiva obter certo consenso por parte de um grupo de 

especialistas sem que os mesmos interajam entre si (WOILER e MATHIAS, 1996). 

 

Com as respostas oriundas de uma única rodada do modelo de consulta (ANEXO B), fixou-se 

o valor dos pesos de cada um dos indicadores analisados. Para isso foi utilizado o cálculo da 

mediana dos valores atribuídos por parte dos consultados seguido da proporção de forma que 

o somatório dos mesmos fosse igual à unidade, conforme apresentado na Tabela 4.5: 
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TABELA 4.5 –  

Sistema de ponderação adotado. 

Indicador Pesos 

Indicador de Abastecimento de Água (Iab) 0,26 

Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 0,21 

Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) 0,16 

Indicador de Drenagem Urbana (Idu) 0,11 

Indicador de Controle de Vetores (Icv) 0,10 

Indicador Socioeconômico (Ise) 0,16 

 

Sendo assim, o Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de Juiz de Fora – 

ISA/JF apresentou valores compreendidos entre 0 e 100 pontos, com precisão de duas casas 

decimais, para os 81 bairros oficiais constituintes do Município de Juiz de Fora, conforme 

apresentado na Equação 4.9: 

 

ISA/JF = 0,26.Iab + 0,21.Ies + 0,16.Irs + 0,11.Idu + 0,10.Icv + 0,16.Ise (Equação 4.9) 

 

4.4.5 Ranqueamento dos bairros e classificação da situação de salubridade ambiental 

por faixa de situação 

Calculados os valores correspondentes a cada bairro para o Indicador de Salubridade 

Ambiental para o Município de Juiz de Fora – ISA/JF, realizou-se o ranqueamento dos bairros 

de forma decrescente, ou seja, da melhor para a pior situação de salubridade ambiental.  

 

O Indicador de Salubridade Ambiental de Juiz de Fora - ISA/JF foi agrupado pelo método 

estatístico do quartil, que distribuiu os 81 bairros ranqueados em quatro intervalos 

correspondentes a: "elevada salubridade", "média-alta salubridade", "média-baixa 

salubridade" e "baixa salubridade", sendo que o último intervalo contou com 21 bairros 

enquanto os demais contaram com 20. 

 

Esta metodologia é a recomendada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, tendo como referência o Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH, juntamente com a metodologia desenvolvida pelo Instituto de Estudos, Formação e 

Assessoria em Políticas Sociais (SOUTO et al., 1995). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Indicador de Abastecimento de Água (Iab) 

Na Tabela 5.1 é apresentado o ranqueamento dos bairros do Município de Juiz de Fora 

segundo pontuação calculada para o Indicador de Abastecimento de Água (Iab): 

 

TABELA 5.1 –  

Ranqueamento dos bairros segundo Indicador de Abastecimento de Água (Iab). 

Posição Bairro Iab 

1 Boa Vista 100,00 

2 Jardim Glória 100,00 

3 Granbery 100,00 

4 Mariano Procópio 100,00 

5 Mundo Novo 100,00 

6 Centenário 100,00 

7 Cesário Alvim 100,00 

8 Botanágua 100,00 

9  Cruzeiro do Sul 100,00 

10 São Dimas 100,00 

11 Vila Ozanan 100,00 

12 Centro 99,95 

13 Cascatinha 99,95 

14 Bairu 99,94 

15 Morro da Glória 99,93 

16 São Bernardo 99,92 

17 Poço Rico 99,91 

18 Alto dos Passos 99,89 

19 Vila Furtado de Menezes 99,88 

20 Grajaú 99,87 

21 Santa Terezinha 99,86 

22 Vale do Ipê 99,83 

23 Fábrica 99,81 

24 Cerâmica 99,81 

25 Santa Cecília 99,75 

26 Jardim Santa Helena 99,73 

27 Barbosa Lage 99,71 

28 Jardim Paineiras 99,70 
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29 Eldorado 99,70 

30 Bonfim 99,69 

31 Bom Pastor 99,63 

32 Nossa Senhora de Lourdes 99,59 

33 Bom Clima 99,56 

34 São Mateus 99,53 

35 Bairro Industrial 99,50 

36 Santa Luzia 99,48 

37 Esplanada 99,40 

38 Jóckey Club 99,37 

39 Vila Ideal 99,36 

40 Manoel Honório 99,26 

41  Nossa Senhora Aparecida 99,21 

42 Progresso 99,12 

43 Santa Catarina 99,07 

44 Vitorino Braga 99,01 

45 Costa Carvalho 99,00 

46 Nova Era 98,81 

47 Santo Antônio do Paraibuna 98,74 

48 Santa Efigênia 98,59 

49 Monte Castelo 98,53 

50 Benfica 98,41 

51 Teixeiras 98,33 

52 São Benedito 97,98 

53 Santa Rita de Cássia 97,96 

54 Jardim Natal 97,88 

55 São Geraldo 97,82 

56 São Pedro 97,76 

57 Ipiranga 97,57 

58 Vila Olavo Costa 97,44 

59 Dom Bosco 97,33 

60 Nossa Senhora de Fátima 97,23 

61 Santa Cruz 97,11 

62 Vale dos Bandeirantes 97,07 

63 Carlos Chagas 96,76 

64 Sagrado Coração de Jesus 95,73 

65 Francisco Bernardino 95,20 

66 Aeroporto 94,97 

67 Morro do Imperador 94,85 
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68 Granjas Bethania 94,30 

69 Borboleta 93,86 

70 Linhares 90,49 

71 Novo Horizonte 89,92 

72 Remonta 88,67 

73 Retiro 88,56 

74 Grama 85,30 

75 Barreira do Triunfo 74,02 

76 Floresta 72,50 

77 Nova Califórnia 69,01 

78 Graminha 64,35 

79 Cruzeiro de Santo Antônio 58,05 

80 Salvaterra 41,57 

81 Represa 16,20 

 

Pode-se observar da Tabela 5.1 que em 11 dos 81 bairros já foi atingida a universalização da 

água tratada e apenas sete bairros apresentam cobertura de abastecimento de água inferior a 

80%. No entanto, toda água distribuída é tratada. 

 

5.2 Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 

O ranqueamento dos bairros, segundo ordem decrescente da pontuação para o Indicador de 

Esgotamento Sanitário (Ies), é apresentado na Tabela 5.2: 

 

TABELA 5.2 –  

Ranqueamento dos bairros segundo Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies). 

Posição Bairro Ies 

1 Bom Clima 100,00 

2 Vale do Ipê 100,00 

3 Granbery 100,00 

4 Vila Ozanan 100,00 

5 Bairro Industrial 100,00 

6 Morro da Glória 99,93 

7 São Mateus 99,93 

8 Jardim Santa Helena 99,91 

9 Centro 99,90 

10 Jardim Glória 99,84 
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11 Boa Vista 99,83 

12 Mundo Novo 99,83 

13 Botanágua 99,80 

14 Esplanada 99,80 

15 Centenário 99,75 

16 Costa Carvalho 99,72 

17 Jardim Paineiras 99,70 

18 Eldorado 99,70 

19 Santa Catarina 99,69 

20 Cascatinha 99,69 

21 Santa Cecília 99,67 

22  Cruzeiro do Sul 99,65 

23 Alto dos Passos 99,63 

24 Bom Pastor 99,59 

25 Grajaú 99,51 

26 Jóckey Club 99,44 

27 Vila Furtado de Menezes 99,40 

28  Nossa Senhora Aparecida 99,30 

29 Vitorino Braga 99,29 

30 Cesário Alvim 99,12 

31 São Bernardo 98,96 

32 Manoel Honório 98,91 

33 Vila Ideal 98,77 

34 Santo Antônio do Paraibuna 98,64 

35 Dom Bosco 98,60 

36 Vila Olavo Costa 98,56 

37 Teixeiras 98,50 

38 Jardim Natal 98,49 

39 Cerâmica 98,42 

40 Poço Rico 98,38 

41 Nova Era 98,18 

42 São Dimas 97,96 

43 Santa Luzia 97,96 

44 Fábrica 97,87 

45 Santa Efigênia 97,78 

46 Barbosa Lage 97,63 

47 São Benedito 97,62 

48 Bairu 97,26 

49 São Geraldo 97,07 
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50 Monte Castelo 96,78 

51 Vale dos Bandeirantes 96,76 

52 Santa Cruz 96,47 

53 Bonfim 95,91 

54 Carlos Chagas 95,86 

55 Morro do Imperador 95,55 

56 Benfica 95,24 

57 Mariano Procópio 94,92 

58 Santa Terezinha 93,97 

59 Nossa Senhora de Lourdes 93,88 

60 Ipiranga 93,30 

61 Santa Rita de Cássia 93,24 

62 Borboleta 93,18 

63 Francisco Bernardino 93,11 

64 Nossa Senhora de Fátima 92,89 

65 Retiro 92,34 

66 São Pedro 91,60 

67 Progresso 91,26 

68 Sagrado Coração de Jesus 91,21 

69 Linhares 84,68 

70 Remonta 84,67 

71 Aeroporto 82,16 

72 Grama 81,54 

73 Novo Horizonte 81,40 

74 Granjas Bethania 80,95 

75 Barreira do Triunfo 79,60 

76 Nova Califórnia 69,01 

77 Floresta 65,63 

78 Graminha 53,42 

79 Salvaterra 16,85 

80 Represa 15,64 

81 Cruzeiro de Santo Antônio 6,71 

 

Em relação à cobertura por serviços de esgotamento sanitário, há cinco bairros com a 

universalização dos serviços e sete bairros com a cobertura inferior a 80%. Aqui é importante 

registrar que se considera somente a coleta dos esgotos sanitários, não levando em conta seu 

tratamento. 
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5.3 Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) 

O ranqueamento dos bairros, segundo o Indicador de Resíduos Sólidos (Irs), é apresentado na 

Tabela 5.3, considerando a ordem decrescente da pontuação calculada. 

 

TABELA 5.3 –  

Ranqueamento dos bairros segundo Indicador de Resíduos Sólidos (Irs). 

Posição Bairro Irs 

1 Boa Vista 100,00 

2 Centenário 100,00 

3 Cesário Alvim 100,00 

4 São Dimas 100,00 

5 Vila Furtado de Menezes 100,00 

6 Esplanada 100,00 

7 Vila Ozanan 100,00 

8 Novo Horizonte 100,00 

9 Bairro Industrial 100,00 

10 Eldorado 99,95 

11 Jardim Natal 99,94 

12 Costa Carvalho 99,92 

13 Bonfim 99,90 

14 Monte Castelo 99,89 

15 Progresso 99,88 

16 Santa Catarina 99,85 

17 Cascatinha 99,75 

18 Vila Ideal 99,73 

19 Ipiranga 99,65 

20 Fábrica 99,56 

21 Barbosa Lage 99,54 

22 São Bernardo 99,52 

23 Bom Pastor 99,51 

24 Santa Efigênia 99,49 

25 Carlos Chagas 99,46 

26 Manoel Honório 99,35 

27 Santa Luzia 99,33 

28 Jardim Glória 99,30 

29 Nova Era 99,18 

30 São Pedro 99,17 

31 Cruzeiro de Santo Antônio 98,99 
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32 Santa Terezinha 98,97 

33 Jardim Paineiras 98,94 

34 Poço Rico 98,92 

35 São Benedito 98,87 

36 Aeroporto 98,78 

37 Borboleta 98,73 

38 Bom Clima 98,67 

39 Santa Cecília 98,67 

40  Nossa Senhora Aparecida 98,65 

41 Retiro 98,65 

42 Nossa Senhora de Lourdes 98,58 

43 Grama 98,50 

44 Nossa Senhora de Fátima 98,48 

45 São Geraldo 98,42 

46 Alto dos Passos 98,31 

47  Cruzeiro do Sul 98,24 

48 Mundo Novo 98,21 

49 Santa Rita de Cássia 98,18 

50 Vitorino Braga 98,17 

51 Santo Antônio do Paraibuna 97,99 

52 Barreira do Triunfo 97,98 

53 Granjas Bethania 97,87 

54 Benfica 97,85 

55 Morro da Glória 97,63 

56 Cerâmica 97,50 

57 Bairu 97,20 

58 Vale do Ipê 96,76 

59 Dom Bosco 96,70 

60 Sagrado Coração de Jesus 96,21 

61 Linhares 95,84 

62 Jóckey Club 95,54 

63 Mariano Procópio 95,44 

64 Santa Cruz 95,02 

65 Jardim Santa Helena 94,70 

66 Morro do Imperador 94,15 

67 Remonta 93,33 

68 São Mateus 93,17 

69 Francisco Bernardino 92,66 

70 Grajaú 92,65 
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71 Salvaterra 92,13 

72 Granbery 91,42 

73 Vila Olavo Costa 91,05 

74 Represa 90,50 

75 Vale dos Bandeirantes 87,65 

76 Graminha 86,55 

77 Botanágua 86,12 

78 Nova Califórnia 85,92 

79 Teixeiras 85,71 

80 Centro 83,21 

81 Floresta 70,31 

 

Na Tabela 5.3 observa-se que nove bairros têm a coleta de resíduos sólidos universalizada, 

sendo que em apenas um bairro a coleta é inferior a 80%. Aqui não foi considerado o destino 

adequado ou não dos resíduos sólidos. 

5.4 Indicador de Drenagem Urbana (Idu) 

 

Segundo a pontuação calculada para o Indicador de Drenagem Urbana (Idu), o ranqueamento 

dos bairros é apresentado na Tabela 5.4: 

 

TABELA 5.4 –  

Ranqueamento dos bairros segundo a pontuação do Indicador de Drenagem Urbana (Idu). 

Posição Bairro Idu 

1 Bom Clima 100,00 

2 Jardim Santa Helena 100,00 

3 Bom Pastor 100,00 

4 Boa Vista 100,00 

5 Santa Catarina 100,00 

6 Vale do Ipê 100,00 

7 Alto dos Passos 100,00 

8 Jardim Glória 100,00 

9 Centro 100,00 

10 Granbery 100,00 

11 Morro do Imperador 100,00 

12 Bairu 100,00 

13 Morro da Glória 100,00 

14 Mariano Procópio 100,00 
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15 Jardim Paineiras 100,00 

16 Manoel Honório 100,00 

17 Mundo Novo 100,00 

18 Fábrica 100,00 

19 São Bernardo 100,00 

20 Centenário 100,00 

21 Cesário Alvim 100,00 

22 Botanágua 100,00 

23 São Dimas 100,00 

24 Vitorino Braga 100,00 

25 Santa Terezinha 100,00 

26 Vila Furtado de Menezes 100,00 

27 Eldorado 100,00 

28 Cerâmica 100,00 

29 Carlos Chagas 100,00 

30 Cruzeiro do Sul 100,00 

31 Santa Cecília 100,00 

32 Costa Carvalho 100,00 

33 Bonfim 100,00 

34 Grajaú 100,00 

35 Monte Castelo 100,00 

36 Esplanada 100,00 

37 Barbosa Lage 100,00 

38 Nossa Senhora de Lourdes 100,00 

39  Nossa Senhora Aparecida 100,00 

40 Vila Ideal 100,00 

41 Aeroporto 100,00 

42  Vila Ozanan 100,00 

43 Progresso 100,00 

44 Nova Era 100,00 

45 Teixeiras 100,00 

46 Dom Bosco 100,00 

47 Jóckey Club 100,00 

48 São Benedito 100,00 

49 Vale dos Bandeirantes 100,00 

50 Nossa Senhora de Fátima 100,00 

51 Santo Antônio do Paraibuna 100,00 

52 Jardim Natal 100,00 

53 Ipiranga 100,00 
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54 Francisco Bernardino 100,00 

55 Santa Cruz 100,00 

56 Novo Horizonte 100,00 

57 Santa Rita de Cássia 100,00 

58 São Geraldo 100,00 

59 Vila Olavo Costa 100,00 

60 Sagrado Coração de Jesus 100,00 

61 Granjas Bethania 100,00 

62 Grama 100,00 

63 Nova Califórnia 100,00 

64 Barreira do Triunfo 100,00 

65 Floresta 100,00 

66 Graminha 100,00 

67 Cruzeiro de Santo Antônio 100,00 

68 Salvaterra 100,00 

69 Represa 100,00 

70 São Mateus 80,00 

71 Cascatinha 80,00 

72 Poço Rico 80,00 

73 Retiro 40,00 

74 Benfica 40,00 

75 Borboleta 40,00 

76 São Pedro 40,00 

77 Linhares 40,00 

78 Santa Luzia 20,00 

79 Santa Efigênia 20,00 

80 Bairro Industrial 0,00 

81 Remonta 0,00 

 

A partir do critério proposto de pontuação para o Indicador de Drenagem Urbana (Idu), 

observou-se que 69 dos 81 bairros não apresentam problemas de inundações e enchentes. Os 

outros 12 bairros apresentam algum nível de problema na drenagem urbana. 

 

5.5 Indicador de Controle de Vetores (Icv) 

Na Tabela 5.5 é apresentado, segundo a pontuação decrescente calculada para o Indicador de 

Controle de Vetores (Icv), o ranqueamento dos bairros do Município de Juiz de Fora: 
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TABELA 5.5 –  

Ranqueamento dos bairros segundo a pontuação do Indicador de Controle de Vetores (Icv). 

Posição Bairros Icv 

1 Aeroporto 96,20 

2 Nossa Senhora de Fátima 96,20 

3 São Pedro 96,20 

4 Nova Califórnia 96,20 

5 Cruzeiro de Santo Antônio 96,20 

6 Santa Catarina 95,70 

7 Vale do Ipê 95,70 

8 Jardim Glória 95,70 

9 Morro do Imperador 95,70 

10 Morro da Glória 95,70 

11 Mariano Procópio 95,70 

12 Fábrica 95,70 

13 Monte Castelo 95,70 

14 Borboleta 95,70 

15 Jardim Santa Helena 95,50 

16 Centro 95,50 

17 Jardim Paineiras 95,50 

18 São Mateus 95,50 

19 Dom Bosco 95,50 

20 Novo Horizonte 95,50 

21 Granbery 94,00 

22 Poço Rico 94,00 

23 Vila Furtado de Menezes 94,00 

24 Vila Ideal 94,00 

25 Vila Ozanan 94,00 

26 Retiro 94,00 

27 Vila Olavo Costa 94,00 

28 Floresta 94,00 

29 Santa Cruz 92,80 

30 Benfica 92,80 

31 Barreira do Triunfo 92,80 

32  Represa 92,80 

33 Bairu 92,40 

34 Centenário 92,40 

35 Bonfim 92,40 

36 Progresso 92,40 
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37 Santa Rita de Cássia 92,40 

38 Bom Clima 92,30 

39 Santa Terezinha 92,30 

40 Eldorado 92,30 

41 Vale dos Bandeirantes 92,30 

42 Granjas Bethania 92,30 

43  Grama 92,30 

44 Alto dos Passos 91,90 

45 Cascatinha 91,90 

46 Mundo Novo 91,90 

47 Santa Cecília 91,90 

48 Teixeiras 91,90 

49 Ipiranga 91,90 

50 Santa Efigênia 91,90 

51 Salvaterra 91,90 

52 São Bernardo 91,70 

53 Cesário Alvim 91,70 

54 Botanágua 91,70 

55 São Dimas 91,70 

56 Cerâmica 91,70 

57 Carlos Chagas 91,70 

58 Costa Carvalho 91,70 

59 Esplanada 91,70 

60 Nossa Senhora de Lourdes 91,70 

61 São Benedito 91,70 

62 Santo Antônio do Paraibuna 91,70 

63 Jardim Natal 91,70 

64 Francisco Bernardino 91,70 

65 Bairro Industrial 91,70 

66 Bom Pastor 90,50 

67 Boa Vista 90,50 

68 Cruzeiro do Sul 90,50 

69 Santa Luzia 90,50 

70 São Geraldo 90,50 

71 Sagrado Coração de Jesus 90,50 

72 Graminha 90,50 

73 Manoel Honório 89,70 

74 Vitorino Braga 89,70 

75 Grajaú 89,70 
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76 Nossa Senhora Aparecida 89,70 

77 Linhares 89,70 

78 Barbosa Lage 88,00 

79 Nova Era 88,00 

80 Jóckey Club 88,00 

81 Remonta 88,00 

 

 Tendo em vista que a pontuação é baseada na infestação por Aedes aegypti, observa-se que 

todos os bairros apresentavam, em janeiro de 2013, uma infestação predial superior a 1%, 

valor máximo tolerável segundo o Ministério da Saúde (2013). 

5.6 Indicador Socioeconômico (Ise) 

A Tabela 5.6 apresenta o ranqueamento dos bairros do Município de Juiz de Fora segundo a 

pontuação calculada para o Indicador Socioeconômico (Ise): 

 

TABELA 5.6 –  

Ranqueamento dos bairros segundo a pontuação do Indicador Socioeconômico (Ise). 

Posição Bairros Ise 

1 Bom Clima 100,00 

2 Jardim Santa Helena 99,23 

3 Bom Pastor 97,66 

4 Boa Vista 87,62 

5 Morro do Imperador 86,77 

6 Centro 85,82 

7 Alto dos Passos 79,17 

8 Santa Catarina 79,08 

9 Vale do Ipê 78,63 

10  Granbery 77,38 

11 São Mateus 75,69 

12 Bairu 73,41 

13 Mariano Procópio 72,17 

14 Jardim Glória 71,18 

15 Cascatinha 69,86 

16 Morro da Glória 66,82 

17 Poço Rico 60,67 

18  Botanágua 59,94 

19 Manoel Honório 59,51 
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20 Jardim Paineiras 58,20 

21 Mundo Novo 56,88 

22 Cruzeiro de Santo Antônio 54,74 

23 São Bernardo 53,70 

24 Fábrica 53,67 

25 Nova Califórnia 51,75 

26 Santa Terezinha 50,06 

27 Vitorino Braga 48,91 

28 Aeroporto 48,73 

29 Cesário Alvim 47,12 

30 Centenário 46,91 

31 São Dimas 46,60 

32 Carlos Chagas 45,67 

33 Floresta 44,50 

34 Bairro Industrial 44,37 

35 Grajaú 39,82 

36 Cerâmica 39,39 

37 Novo Horizonte 37,95 

38 Salvaterra 37,73 

39 Bonfim 37,50 

40 Santa Luzia 37,07 

41 Eldorado 36,84 

42 Vila Furtado de Menezes 36,48 

43 Cruzeiro do Sul 36,14 

44 Santa Cecília 35,13 

45 Costa Carvalho 35,04 

46 Teixeiras 34,94 

47 Nossa Senhora de Lourdes 34,53 

48 Monte Castelo 34,14 

49 Borboleta 33,78 

50 Vale dos Bandeirantes 32,38 

51 Barbosa Lage 32,27 

52 Progresso 30,07 

53 Esplanada 28,11 

54 São Pedro 27,08 

55 Nossa Senhora Aparecida 26,92 

56 Remonta 26,00 

57 Francisco Bernardino 24,93 

58 Nova Era 24,37 
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59 Jóckey Club 22,92 

60 Dom Bosco 22,52 

61 Nossa Senhora de Fátima 21,86 

62 Vila Ideal 21,76 

63 São Benedito 21,60 

64 Benfica 20,94 

65 Linhares 20,03 

66 Ipiranga 18,99 

67 Barreira do Triunfo 18,36 

68  Retiro 17,94 

69 Grama 17,40 

70  Vila Ozanan 16,76 

71 Graminha 16,04 

72 Santo Antônio do Paraibuna 14,35 

73 Santa Cruz 13,51 

74 Santa Efigênia 12,77 

75 Jardim Natal 11,93 

76 Santa Rita de Cássia 10,26 

77 Sagrado Coração de Jesus 6,77 

78 Granjas Bethania 5,25 

79 São Geraldo 0,00 

80 Vila Olavo Costa 0,00 

81 Represa 0,00 

 

Apenas 26 dos bairros apresentaram pontuação superior a 50 pontos, ou seja, 55 bairros 

(67,10%) ficaram abaixo desse valor. Portanto, o resultado indica uma população 

predominantemente pobre, com baixa escolaridade média. No ANEXO C constam os valores 

do Indicador Socioeconômico e os respectivos indicadores constituintes para cada bairro. 

 

5.7 Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de Juiz de 
Fora – ISA/JF 

 

Por último, na Tabela 5.7, é apresentado o ranqueamento dos bairros do Município de Juiz de 

Fora segundo a pontuação decrescente calculada para o ISA/JF, de forma a evidenciar o efeito 

combinado de todos os indicadores, a partir dos pesos apresentados no Item 4.4.4. No 

ANEXO D apresenta-se o ranqueamento segundo o ISA/JF com os valores dos respectivos 

indicadores constituintes para cada bairro. 
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TABELA 5.7 –  

Ranqueamento dos bairros segundo o Indicador de Salubridade Ambiental para o Município 

de Juiz de Fora – ISA/JF. 

Posição Bairro ISA/JF 

1 Bom Clima 98,90 

2 Jardim Santa Helena 98,49 

3 Bom Pastor 98,41 

4 Boa Vista 97,03 

5 Santa Catarina 95,89 

6 Vale do Ipê 95,59 

7 Alto dos Passos 95,48 

8 Jardim Glória 94,81 

9 Centro 94,56 

10 Granbery 94,41 

11 Morro do Imperador 94,24 

12 Bairu 93,95 

13 Morro da Glória 93,85 

14 Mariano Procópio 93,32 

15 Jardim Paineiras 92,55 

16 São Mateus 92,23 

17 Cascatinha 92,05 

18 Manoel Honório 91,97 

19 Mundo Novo 91,97 

20 Fábrica 91,59 

21 São Bernardo 91,45 

22 Centenário 90,69 

23 Cesário Alvim 90,52 

24 Botanágua 90,50 

25 Poço Rico 90,37 

26 São Dimas 90,20 

27 Vitorino Braga 90,10 

28 Santa Terezinha 89,77 

29 Vila Furtado de Menezes 89,08 

30 Eldorado 88,97 

31 Cerâmica 88,69 

32 Carlos Chagas 88,68 

33 Cruzeiro do Sul 88,48 

34 Santa Cecília 88,46 

35 Costa Carvalho 88,44 

36 Bonfim 88,28 
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37 Grajaú 88,03 

38 Monte Castelo 87,96 

39 Esplanada 87,47 

40 Barbosa Lage 87,31 

41 Nossa Senhora de Lourdes 87,08 

42  Nossa Senhora Aparecida 86,71 

43 Vila Ideal 86,41 

44 Aeroporto 86,17 

45  Vila Ozanan 86,08 

46 Progresso 85,97 

47 Nova Era 85,88 

48 Teixeiras 85,75 

49 Dom Bosco 85,64 

50 Jóckey Club 85,47 

51 São Benedito 85,42 

52 Vale dos Bandeirantes 84,99 

53 Nossa Senhora de Fátima 84,66 

54 Santo Antônio do Paraibuna 84,53 

55 Jardim Natal 84,20 

56 Ipiranga 84,13 

57 Francisco Bernardino 83,29 

58 Santa Cruz 83,15 

59 Novo Horizonte 83,09 

60 Santa Rita de Cássia 82,64 

61 São Geraldo 81,62 

62 Vila Olavo Costa 81,00 

63 Sagrado Coração de Jesus 80,57 

64 Santa Luzia 79,51 

65 Borboleta 79,14 

66 Bairro Industrial 79,14 

67 São Pedro 78,87 

68 Benfica 78,27 

69 Granjas Bethania 78,25 

70 Grama 78,08 

71 Santa Efigênia 75,52 

72 Nova Califórnia 75,08 

73 Retiro 74,87 

74 Barreira do Triunfo 74,86 

75 Linhares 73,22 

76 Floresta 71,40 

77 Remonta 68,73 

78 Graminha 64,41 
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79 Cruzeiro de Santo Antônio 61,72 

80 Salvaterra 55,32 

81 Represa 42,26 

 

Conforme o método estatístico do quartil, recomendado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD (2010), os bairros foram agrupados em quatro intervalos e 

classificados como apresentado no Quadro 5.1: 

 

QUADRO 5.1 –  

Classificação dos bairros quanto à situação de salubridade ambiental. 

Situação Quartil 

Elevada Salubridade 1
o 

Média-Alta Salubridade 2
o
 

Média-Baixa Salubridade 3
o
 

Baixa Salubridade 4
o 

 

No Quadro 5.2 e 5.3 são apresentados os percentuais populacionais para as Regiões por faixas 

de classificação: 

 

QUADRO 5.2 –  

Porcentagem da população total de Juiz de Fora, por faixa de classificação e respectiva 

porcentagem por Região. 

Faixa de Classificação 
Pop. Total 

(%) 

Porcentagem, por Região, da faixa de 

classificação (%) 

N NE S SE L O C 

Elevada Salubridade 22,64 0,00 0,71 0,00 0,00 10,02 5,98 83,29 

Média-Alta Salubridade 17,04 31,93 19,79 2,12 16,12 25,49 0,00 4,56 

Média-Baixa Salubridade 34,83 29,05 7,60 13,43 14,51 26,67 5,97 2,77 

Baixa Salubridade 25,49 23,88 12,86 25,27 10,91 9,31 17,77 0,00 

Nota: N = Região Norte; NE = Região Nordeste; S = Região Sul; SE = Região Sudeste; L = 

Região Leste; O = Região Oeste; C = Região Centro. 
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QUADRO 5.3 –  

Porcentagem da população total de Juiz de Fora por Região e faixa de classificação. 

.Faixa de Classificação 
População de Juiz de Fora por Região (%) 

N NE S SE L O C 

Elevada Salubridade 0,00 0,16 0,00 0,00 2,27 1,35 18,86 

Média-Alta Salubridade 5,44 3,37 0,36 2,75 4,34 0,00 0,78 

Média-Baixa Salubridade 10,12 2,65 4,68 5,06 9,29 2,08 0,96 

Baixa Salubridade 6,09 3,28 6,44 2,78 2,37 4,53 0,00 

Nota: N = Região Norte; NE = Região Nordeste; S = Região Sul; SE = Região Sudeste; L = 

Região Leste; O = Região Oeste; C = Região Centro. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Indicador de Abastecimento de Água (Iab) 

O Município de Juiz de Fora apresentou bons índices de cobertura por abastecimento de água, 

com valores elevados e relativamente homogêneos para os diferentes bairros, sendo que toda 

água distribuída recebe tratamento, ambos os serviços prestados pela Companhia de 

Saneamento Municipal – CESAMA. 

 

Dos 81 bairros do município, em 11 já foi atingida a universalização. Desses 11 bairros, os 

cinco primeiros estão localizados na Região Central de Juiz de Fora, a saber, os bairros Boa 

Vista, Jardim Glória, Granbery, Mariano Procópio e Mundo Novo. Dos 17 bairros 

constituintes da Região Central, apenas o bairro Dom Bosco, com cobertura de 97,33%, 

apresentou índice inferior a 99%, o que apontou a região como a melhor da cidade em termos 

de abastecimento de água. 

 

Por outro lado, sete bairros apresentaram índice de cobertura inferior a 80%, a saber, os 

bairros Barreira do Triunfo (Região Norte), Floresta (Região Sudeste), Nova Califórnia 

(Região Oeste), Graminha (Região Sul), Cruzeiro de Santo Antônio (Região Oeste), 

Salvaterra (Região Sul) e Represa (Região Norte). 

 

Os bairros Barreira do Triunfo, Floresta e Graminha apresentaram índices de cobertura por 

rede pública de abastecimento de água de, respectivamente, 74,02%, 72,50% e 64,35%. Estes 

valores apontam áreas prioritárias para ampliação das redes de distribuição, visto que a 

população residente nesses bairros totaliza 6.443 habitantes, segundo o Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2011a). Dessa forma, apesar destes índices não se constituírem nos menores 

valores observados, representam uma parcela significativa da população sem acesso à água 

tratada. 

 

Conforme ressaltado no Panorama do Saneamento no Brasil e em Juiz de Fora (JUIZ DE 

FORA, 2013a), baixos índices de cobertura de abastecimento de água remetem à utilização de 

soluções alternativas de abastecimento. Segundo a Portaria nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011) 

entende-se como solução alternativa de abastecimento de água como qualquer outra fonte que 

não seja a rede pública de abastecimento de água, tais como poços individuais, água de minas 
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ou nascentes. Essa portaria coloca o proprietário do empreendimento, no caso o morador, 

como o responsável por exercer o controle da qualidade da água e o atendimento aos padrões 

de potabilidade, o que conciliado à falta de informação e de fiscalização, expõe a população 

ao risco de contaminação. 

 

Já o bairro Cruzeiro Santo Antônio, na zona oeste da cidade, com 58,05% de cobertura por 

rede de abastecimento de água, é a denominação oficial da região urbana que abrange os 

loteamentos Cruzeiro Santo Antônio, Bosque do Imperador e Viña del Mar nas imediações da 

Represa São Pedro. A região possui baixa cobertura por redes de abastecimento de água, 

particularmente entre o Loteamento Spinaville e a BR-040, o que levou a vários proprietários 

da região a optar pela utilização de poços individuais. 

 

O bairro Salvaterra, com 41,57% de cobertura por redes de distribuição de água, é um bairro 

com característica predominantemente comercial, onde a rede de distribuição de água só 

atinge um pequeno trecho da principal avenida do bairro, Avenida Deusdedith Salgado, após 

o entroncamento com o Parque da Lajinha. Na região, a maioria dos domicílios utiliza poços 

individuais. Sendo um vetor de crescimento da cidade de Juiz de Fora, faz-se necessário 

estudos para a ampliação da rede de distribuição naquele bairro.    

 

O bairro Represa apresentou o mais baixo índice de cobertura de abastecimento de água, de 

apenas 16,20% dos domicílios. Tal valor pode estar associado ao fato de que o bairro se 

formou em uma área de ocupação ilegal no entorno do principal manancial superficial do 

município, a Represa Dr. João Penido.  

 

Por fim, deve-se destacar que a Represa Dr. João Penido e o Ribeirão Espírito Santo 

representam aproximadamente 93% da produção de água do município, estando, 

respectivamente, localizado em zona urbana e próximo a núcleos urbanos, o que pode levar ao 

comprometimento da quantidade a da qualidade da água fornecida à população (JUIZ DE 

FORA, 2013a). 
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6.2 Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 

A Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA – é responsável também pelos serviços 

de esgotamento sanitário, que contemplam a coleta e o tratamento dos esgotos, no Município 

de Juiz de Fora. 

 

Em relação à coleta dos esgotos sanitários, a cidade apresentou elevados índices de cobertura, 

com cinco bairros já universalizados: Bom Clima (Região Nordeste), Vale do Ipê (Região 

Centro), Granbery (Região Centro), Vila Ozanan (Região Sudeste) e Bairro Industrial (Região 

Norte). Conforme observado para o índice de cobertura por rede pública de abastecimento de 

água, a Região Centro se destacou apresentando apenas três bairros com índice de cobertura 

de esgotamento sanitário inferior a 99%, os bairros Dom Bosco (98,60%), Fábrica (97,87%) e 

Mariano Procópio (94,92%). 

 

Dos 81 bairros do município, apresentaram índice de cobertura de esgotamento sanitário 

inferior a 80% os mesmos sete bairros observados para o índice de cobertura por rede pública 

de abastecimento de água, a saber, os bairros Barreira do Triunfo (Região Norte), Nova 

Califórnia (Região Oeste), Floresta (Região Sudeste), Graminha (Região Sul), Salvaterra 

(Região Sul), Represa (Região Norte) e Cruzeiro de Santo Antônio (Região Oeste).  

 

O déficit de rede coletora de esgotamento sanitário está relacionado à utilização de sistemas 

estáticos para tratamento de esgotos, como fossas, sumidouros e filtros ou lançamento dos 

esgotos a céu aberto. Os sistemas estáticos, que na maioria dos casos não contam com um 

plano de gerenciamento do lodo gerado, caracterizam áreas potenciais de contaminação do 

lençol freático, de rios e de água potável. Já as regiões com lançamento de esgotos a céu 

aberto implicam em riscos para os moradores destas regiões onde a população não possui 

título de posse de terreno ou há pouco adensamento populacional o que dificulta a colocação 

de redes. 

 

O bairro Barreira do Triunfo, por exemplo, apresenta baixos índices de coleta de esgoto, 

sendo que em algumas regiões do bairro o esgoto escoa a céu aberto. Nos bairros Salvaterra, 

Represa e Cruzeiro de Santo Antônio, não há rede de esgoto onde, respectivamente, 

predominam utilização de fossas, lançamento de esgotos diretamente na Represa Dr. João 

Penido e Lançamento a céu aberto associado à utilização de fossas. 
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Segundo o Panorama do Saneamento no Brasil e em Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2013a), a 

CESAMA apresenta registro em cadastro digitalizado de menos de 40% das unidades 

componentes do sistema coletor de esgotos da sede municipal. A expansão do cadastro se 

caracterizaria em uma importante ferramenta de planejamento e manutenção visto que se 

observa ausência de poços de visitas nos pontos requeridos, tampas de poços de visitas 

soterradas e edificações construídas sobre a rede. 

 

 O mesmo estudo constatou que o sistema de esgotamento da cidade não é integralmente 

separador absoluto, apresentando vazões parasitárias que ocasionam assoreamento da rede por 

arraste de sedimentos e eventuais extravasamentos de esgotos. Outro ponto destacado foi a 

necessidade de conscientizar a população sobre o uso adequado do ramal predial, evitando o 

lançamento de objetos diversos na rede.  

 

Com relação ao tratamento do esgoto a cidade conta com duas estações, a ETE Barreira do 

Triunfo e a ETE Barbosa Lage, com capacidade instalada de vazão de, respectivamente, 10 

L/s e 73 L/s, ou seja, tratam apenas 9% do esgoto que é coletado (JUIZ DE FORA, 2013a). 

Tal situação evidencia a necessidade de construção de novos sistemas de tratamento, a 

ampliação dos existentes assim como a  elaboração de programas de despoluição das águas do 

município. 

 

6.3 Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) 

A gestão do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Juiz de Fora são de 

responsabilidade do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – Demlurb, que apresenta 

dentre suas atribuições promover a varrição, a limpeza e conservação de logradouros 

públicos, além de realizar a coleta, o transporte e o destino final dos resíduos sólidos urbanos 

do município, além de atuar em ações de educação ambiental. 

 

Se tratando da coleta dos resíduos sólidos urbanos, o município apresentou elevados valores 

de atendimento populacional. Dos 81 bairros da cidade, apenas o bairro Floresta (Região 

Sudeste), com percentual de 70,31%, apresentou índice de coleta de resíduos sólidos inferior a 

80%. Por outro lado, em nove bairros, todo o lixo produzido é coletado diretamente pelo 
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Demlurb, a saber, os bairros Boa Vista (Região Centro), Centenário (Região Leste), Cesário 

Alvim (Região Leste), São Dimas (Região Norte), Vila Furtado de Menezes (Região Sudeste), 

Esplanada (Região Norte), Vila Ozanan (Região Sudeste), Novo Horizonte (Região Oeste) e 

Bairro Industrial (Região Norte). 

 

Diferentemente do observado para os índices de abastecimento de água e de cobertura de 

esgotamento sanitário, o bairro Centro apresentou índice de coleta de resíduos por serviço de 

limpeza de 83,21%, ocupando dessa forma, a penúltima posição no ranqueamento dos bairros 

para o serviço. Apesar de a coleta direta ser realizada de segunda a sábado no bairro Centro, 

parcela expressiva do lixo produzido é coletado em caçambas pelo serviço de limpeza, 

caracterizando uma situação indesejável, visto que o lixo fica exposto causando mau cheiro e 

atraindo vetores. 

 

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (JUIZ 

DE FORA, 2013c), o quadro relativamente favorável observado no Município de Juiz de Fora 

para a coleta direta dos resíduos sólidos urbanos está associado à existência de um Plano 

Diretor de Limpeza Urbana - PDLU. Datado de 1996, o PDLU contou em sua versão final 

com três documentos: o Plano Diretor de Limpeza Urbana, o Plano de Coleta de Lixo e o 

Plano de Varrição e Capina. Se por um lado, o PDLU foi um marco no gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos para a cidade, por outro ele precisa ser revisado para se adequar à 

nova realidade do município, principalmente no que tange à coleta seletiva e à 

conscientização da população. 

 

O Município de Juiz de Fora conta atualmente com dois veículos exclusivos para a coleta 

seletiva, que atendem 70 bairros. Todo material coletado é destinado ao Centro de Triagem 

em Nova Benfica, onde atua a Ascajuf – Associação dos Catadores de Juiz de Fora, com cerca 

de 40 catadores cadastrados (JUIZ DE FORA, 2013c). A triagem na fonte, que só é possível 

com a conscientização e envolvimento da população, proporciona benefícios de ordem 

ambiental e econômica uma vez que reduz o montante de lixo destinado ao aterro sanitário, 

prolongando sua vida útil, assim como diminui os custos de produção com a introdução de 

produtos oriundos da reciclagem, preservando recursos naturais não renováveis e gerando 

economia de energia.  

 



 

73 

 

Na prática, entretanto, a realidade da coleta seletiva é diferente no município. Os dois 

caminhões, que realizam a coleta nos bairros uma vez por semana, não percorrem todas as 

ruas, se restringindo às vias principais; por outro lado, a população, seja por falta de 

conscientização ou incentivo, acaba, na maior parte das vezes, não realizando a separação dos 

resíduos ou mesmo a realizando de forma inadequada, o que repercute negativamente no 

processo de triagem. Destaca-se a atuação do catador que, fundamental no processo da 

reciclagem, deve ser inserido no sistema. 

 

O acondicionamento incorreto do lixo, feito muitas vezes em recipientes destampados, em 

sacolas plásticas muito finas junto ao solo e fora do horário de passagem dos caminhões 

coletores, além de dificultar a coleta, expõe o lixo às intempéries e ao revolvimento de 

animais. Tal quadro favorece que os resíduos acabem espalhados nas calçadas e obstruam a 

rede de águas pluviais, sendo os efeitos observados nos períodos de precipitação intensa. 

 

No intuito de reverter essa situação, a Demlumb desenvolve o programa Rota Verde nas 

escolas promovendo a educação ambiental voltada para a problemática dos resíduos sólidos 

urbanos, realizando ainda a coleta seletiva nas escolas municipais atendidas. 

 

Por fim, ressalta-se que o Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) não considerou o destino 

adequado dos resíduos. Atualmente a disposição final dos resíduos urbanos acontece na 

Central de Tratamento de Resíduos de Juiz de Fora – CTR, inaugurada em abril de 2010, 

localizada no Distrito de Dias Tavares e administrada pela Empresa Vital Engenharia 

Ambiental. 

 

6.4 Indicador de Drenagem Urbana (Idu) 

A gestão do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Município de Juiz de 

Fora é de responsabilidade direta da Prefeitura, através da Secretaria de Obras (SO). 

 

A Secretaria de Obras (SO) é órgão da Administração Direta subordinada diretamente ao 

chefe do Poder Executivo. Dotada de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, a 

Secretaria de Obras não apresenta, entretanto, um departamento específico para lidar com as 

questões relacionadas à drenagem urbana, contando com apenas 40 funcionários envolvidos 
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com os serviços de drenagem (DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA, 2013). 

 

Uma vez que não existe um sistema de cobrança pelos serviços relacionados à drenagem 

urbana no município, a Secretaria de Obras fica limitada a realização de intervenções de 

pequena magnitude como limpeza e desobstrução de galerias, poços de visita, bocas-de-lobo, 

sendo as obras de maior porte realizadas por empresas contratadas. 

 

As diversas funções dos serviços de drenagem urbana são prestados também, ainda que de 

maneira indireta, por outros órgãos vinculados à Administração Pública, como a Subsecretaria 

de Defesa Civil (SMDC), a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) e a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) 

que realiza, por exemplo, limpeza de canais como o desassoreamento do rio Paraibuna. 

Entretanto, é evidente a desarticulação organizacional dos grupos envolvido com a ausência 

de uma política municipal consolidada voltada para os crescentes problemas da drenagem 

urbana, destacando nesse ponto que apenas o Plano de Drenagem para a Zona Norte foi 

concluído. 

 

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

(2013), em termos de infraestrutura de drenagem urbana, o que se observa são intervenções 

pontuais e emergenciais, sem um olhar amplo que abranja as bacias de contribuição como 

unidades básicas de planejamento, e a ausência de cadastro do sistema de redes pluviais, que 

em sua maioria são antigas e se encontram mal conservadas, assoreadas e carentes de 

manutenção. 

 

A esse quadro, soma-se o crescimento desordenado, com ocupações de áreas de risco como 

fundos de vales, margens de corpos d’água e a crescente impermeabilização da cidade, que 

reduz a capacidade de infiltração dos solos ao mesmo tempo em que aumenta o carreamento 

de sólidos para os corpos d’água, acentuando o assoreamento. Como efeito combinado desses 

fatores resulta a elevada susceptibilidade de determinadas regiões à ocorrência de 

alagamentos e inundações, que provocam transtornos diversos à população. 
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Segundo o Indicador de Drenagem Urbana (Idu), que neste trabalho se baseou no diagnóstico 

dos problemas relacionados ao sistema de drenagem urbana por bairro, apresentados no Plano 

Municipal de Saneamento Básico, volume V - Drenagem Urbana (Juiz de Fora, 2013d), 

apenas 11 bairros apresentaram problemas relacionados ao serviço em questão.  

 

Os bairros São Mateus (Região Centro), Cascatinha (Região Oeste) e Poço Rico (Região 

Sudeste) apresentaram insuficiência de escoamento pelas redes de águas pluviais já existentes. 

Os bairros Retiro (Região Sudeste), Benfica (Região Norte), Borboleta (Região Oeste), São 

Pedro (Região Oeste) e Linhares (Região Leste) são afetados por inundações anuais, 

características do período de outubro a abril, onde são observadas temperaturas mais elevadas 

assim como maiores precipitações pluviométricas. Já os bairros Santa Luzia (Região Sul) e 

Santa Efigênia (Região Sul) são freqüentemente afetados por inundações. Por fim, na situação 

mais desfavorável, que levou ao desenvolvimento prioritário do Plano de Drenagem da Zona 

Norte, encontram-se o bairro Industrial (Região Norte) e o bairro Remonta (Região Norte), 

onde deve-se cogitar na remoção de residencias em virtude de inundações de grande porte. 

 

Entretanto, o Indicador de Drenagem Urbana (Idu) apresentou-se, evidentemente, como o 

mais frágil dentre os indicadores que compõe o Indicador de Salubridade Ambiental para o 

Município de Juiz de Fora – ISA/JF. A ausência de indicadores já desenvolvidos para o 

município capazes de avaliar a eficiência e eficácia das intervenções realizadas sobre o meio, 

seja para fins de fiscalização ou planejamento, ressalta a necessidade urgente de se criar um 

órgão articulado responsável pela prestação dos serviços de drenagem urbana na cidade. 

 

6.5 Indicador de Controle de Vetores (Icv) 

A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e que se manifesta de maneira 

variável, desde uma forma assintomática até quadros graves e hemorrágicos, podendo levar ao 

óbito (FIGUEIREDO, 1991). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2009), a dengue é a doença viral transmitida por 

mosquitos de mais rápida propagação em várias partes do mundo. A taxa de incidência da 

dengue vem crescendo nas últimas décadas, sendo uma doença característica dos centros 

urbanos brasileiros com mais de 50.000 habitantes, onde se verificou quase 70% dos casos 

notificados (FUNASA, 2002). 
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O Município de Juiz de Fora é considerado infestado por Aedes aegypt desde 1998, embora o 

número de ocorrências fosse muito baixo. Nos últimos anos, o número total de notificações 

veio aumentando, sendo que o pior quadro se deu no ano de 2010 quando a cidade sofreu sua 

pior epidemia de dengue, onde, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais, registraram-se 9.396 notificações e apenas 4,9%, 460 notificações, foram descartadas 

para dengue (ASSIS, 2013). No mesmo ano, foram notificados 13 óbitos por dengue para o 

município, correspondentes a 15% dos 83 óbitos registrados para o Estado de Minas Gerais 

(DATASUS, 2013). 

 

No Município de Juiz de Fora, a Prefeitura é responsável por realizar o controle da dengue, o 

que é efetivado por meio da Secretaria de Saúde. Equipes de agentes de combate a endemias 

percorrem os bairros conscientizando a população e combatendo o Aedes aegypt ainda na fase 

larval, enquanto o carro fumacê elimina os insetos na fase adulta. 

 

Apesar de historicamente a maior concentração no número de casos de dengue notificados 

ocorrer entre os meses de novembro a maio em virtude das condições climáticas favoráveis, o 

controle do vetor deve ser realizado continuamente, uma vez que no período frio os ovos 

continuam sendo depositados nos criadouros, podendo sobreviver por mais de um ano (JUIZ 

DE FORA, 2013f). 

 

Pela análise dos dados obtidos através do Indicador de Controle de Vetores (Icv), que se 

baseou no Índice de Infestação Predial (Iip), constatou-se que todos os bairros do município 

apresentaram, em janeiro de 2013, uma infestação predial acima de 1%, valor máximo 

classificado como satisfatório pelo Ministério da Saúde (2013). 

 

Os bairros Aeroporto, Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, Nova Califórnia e Cruzeiro de 

Santo Antônio, todos localizados na Região Oeste, foram os que apresentaram os menores 

valores para o Índice de Infestação Predial (Iip), onde 3,8% dos domicílios vistoriados 

apresentaram a presença de larvas de Aedes aegypt. O resultado pode ser atribuído, dentre 

outros motivos, às menores temperaturas observadas nesses bairros, que estão localizados em 

regiões de cotas mais elevadas. Apesar de apresentar o melhor quadro do município em 
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relação à dengue, o valor encontrado é elevado e esses bairros são classificados como em 

estado de alerta – Iip compreendido entre 1,0 e 3,9% – segundo o Ministério da Saúde (2013). 

 

Os demais bairros do município apresentaram Iip superior a 3,9%, sendo classificados, 

portanto, como regiões de risco. Os maiores resultados do Iip, de 12%, foram constatados nos 

bairros Barbosa Lage, Nova Era, Jóckey Club e Remonta, todos localizados na Região Norte. 

 

Destaca-se que diversos fatores podem interferir no quadro da dengue, dentre eles a qualidade 

da prestação dos serviços de drenagem e limpeza urbana, que quando prestados com 

eficiência eliminam focos de reprodução do mosquito vetor, assim como a salubridade do 

ambiente domiciliar, ressaltando nesse ponto a importância de ações de educação ambiental 

que conscientizem a população. 

 

Fato importante e recorrente nos municípios brasileiros é a desmobilização de equipes de 

controle e vigilância quando da troca de gestão municipal. Este fenômeno pode interferir 

negativamente na situação do controle da dengue, uma vez que o treinamento e capacitação de 

novas equipes requerem tempo, e as equipes de controle de endemias são, muitas vezes, 

desarticuladas. 

 

No dia cinco de dezembro de 2013, foi anunciado o Plano de Enfrentamento da Dengue em 

Juiz de Fora pelo prefeito Bruno Siqueira. O resultado final do terceiro Levantamento do 

Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), datado do início de novembro de 

2013, apontou o percentual de 2% nos 6.358 imóveis inspecionados (JUIZ DE FORA, 2013e). 

A meta, segundo o Programa Nacional de Controle de Dengue (FUNASA, 2002), é reduzir a 

menos de 1% a infestação predial em todos os municípios brasileiros. 

 

6.6 Indicador Socioeconômico (Ise) 

O Indicador socioeconômico (Ise) se constituiu na média geométrica de três índices 

normalizados, a saber, Índice de Alfabetização Escolar (Iae), Índice de População Idosa (Ipi) 

e Índice de Rendimento Domiciliar (Ird) para cada bairro do Município de Juiz de Fora. 
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O Índice de Alfabetização Escolar (Iae) apresentou valores elevados e pouco variados. O 

bairro Bom Pastor (Região Centro) foi o que apresentou a melhor situação, onde se constatou 

que 99,84% das pessoas com 10 ou mais anos de idade são alfabetizadas. Já o bairro Represa 

apresentou Índice de Alfabetização Escolar de 91,82%, o menor do município. Apesar de 

caracterizar o pior quadro da cidade com relação à educação, o Índice de Alfabetização 

Escolar apresentado pelo bairro Represa pode ser considerado elevado se comparado com 

valores de outros municípios brasileiros.  

 

O quadro relativamente positivo reflete a oferta de ensino básico na cidade, que conta com um 

número expressivo de escolas conforme consta na Lista de Escolas Públicas e Privadas de 

Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2013). É importante ressaltar, entretanto, que o indicador 

Iae não reflete a qualidade do ensino prestado à população, uma vez que, segundo a 

metodologia utilizada pelo IBGE, uma pessoa analfabeta é aquela que não sabe ler e escrever 

um bilhete simples no idioma que conhece (IBGE, s/d). 

 

O Município de Juiz de Fora conta atualmente com o Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso – CDMI, que vinculado administrativamente à Secretaria de Política Social, tem por 

finalidade assessorar a Prefeitura de Juiz de Fora, na formulação e implementação das 

políticas municipais voltadas para a promoção do idoso, através do Fundo Municipal de 

Promoção do Idoso, ambos normatizados pela Lei Municipal 11.701, de 2008 (JUIZ DE 

FORA, 2013b). Quanto maior o percentual de população idosa, melhor a qualidade dos 

serviços de saúde. 

 

Nesse contexto, com relação ao Índice de População Idosa (Ipi), o bairro Centro (Região 

Centro) apresentou o maior valor, com 26% de sua população com idade igual ou superior à 

60 anos. Outros bairros da Região Centro como Jardim Santa Helena, Alto dos Passos e Santa 

Catarina também apresentaram parcela expressiva de idosos na população, com valores do Ipi 

de, respectivamente, 23%, 22% e 22%. Com as menores proporções de idosos na população, 

encontraram-se os bairros São Geraldo (Região Sul), Granjas Bethania (Região Nordeste) e 

Sagrado Coração de Jesus (Região Sul), que apresentaram Ipi de 7%, valor muito inferior à 

média do município, de 14%. 
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Para o Índice de Rendimento Domiciliar (Ird) foram observadas as maiores disparidades para 

o município. Dos 81 bairros da cidade, 40 encontraram-se acima da média do município, de 

R$1.530,00. O maior rendimento domiciliar mensal foi apresentado pelo bairro Morro do 

Imperador (Região Oeste), onde se observa a presença de loteamentos de uso unifamiliar 

como Granville, Chalés do Imperador, Jardins Imperiais e Parque Imperial. O valor 

constatado para o bairro foi o maior da consulta realizada pelo IBGE (2011a), de 

R$10.000,00. No outro extremo, onde foi constatada a pior condição econômica, está o bairro 

Vila Olavo Costa, que apresentou Índice de Rendimento Domiciliar de R$964,50. A 

discrepância é evidente quando comparado o padrão das habitações destes dois bairros.  

 

Um importante ponto a se destacar ao analisar os valores encontrados para o Índice de 

Alfabetização Escolar (Iae) e o Índice de Rendimento Domiciliar (Ird) é que o acesso à 

escolaridade básica, que no caso apresenta um caráter único e exclusivamente quantitativo, 

não abrangendo a qualidade do ensino ofertado, não garante o acesso futuro à renda. Apesar 

de a taxa de analfabetismo estar diminuindo no decorrer dos anos, fica evidente a fragilidade 

de se ter somente o ensino básico, até o 9
o
 ano. 

 

Por fim, quando analisado o efeito conjunto dos três índices normalizados, o bairro que 

apresentou o melhor quadro foi o bairro Bom Clima (Região Nordeste), ao qual foi atribuído 

o valor de 100,00 pontos para o Indicador Socioeconômico (Ise). A Região Centro se 

destacou apresentando oito entre os dez melhores bairros segundo o ranquemento realizado 

para o Ise, a saber, Jardim Santa Helena, Bom Pastor, Boa Vista, Centro, Alto dos Passos, 

Santa Catarina, Vale do Ipê e Granbery.  O bairro Morro do Imperador (Região Oeste), que 

apresentou o maior rendimento domiciliar, ocupou a quinta posição. Na pior situação quanto 

aos aspectos socioeconômico estão os bairros São Geraldo (Região Sul), Vila Olavo Costa 

(Região Sudeste) e Represa (Região Norte). Os três bairros receberam a pontuação 0,00 (zero) 

em função da metodologia utilizada para a normalização dos índices componentes do 

Indicador Socioeconômico (Ise). 

 

Dos 81 bairros do município, somente 26 apresentaram pontuação igual ou superior a 50,00 

pontos para o Indicador Socioeconômico. Apenas dois bairros da Região Centro, Santa 

Cecília e Dom Bosco, apresentaram pontuação inferior a 50,00 pontos, enquanto nenhum 

bairro da Região Norte figurou acima de 50,00 pontos, caracterizando-a como a Região do 
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município com piores indicadores socioeconômicos, sendo que esta região tem se destacado, 

recentemente, como aquela com maior índice de homicídios.  

 

6.7  Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de Juiz de 
Fora – ISA/JF 

O Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de Juiz de Fora – ISA/JF constituiu-

se na resultante da média ponderada dos valores referentes aos seis indicadores selecionados, 

possibilitando a análise do efeito combinado dos mesmos sobre a salubridade para cada 

bairro. 

 

Os 81 bairros constituintes do município apresentaram, de forma geral, valores elevados e 

moderadamente homogêneos para o indicador ISA/JF que variou entre 98,90, resultado 

correspondente ao bairro Bom Clima (Região Nordeste) e 42,26, valor encontrado para o 

bairro Represa (Região Norte). A média do ISA/JF calculada para a cidade foi de 85,28, 

estando 30 bairros abaixo desse valor, evidenciando a necessidade de investimentos e 

melhorias em saneamento básico na cidade. 

 

Segundo a classificação utilizada, o município apresentou 22,64% da população residindo em 

bairros de “Elevada Salubridade”, sendo que destes, 83,28% residiam na Região Centro, que 

apresentou os melhores resultados. Constatou-se que 17,04% da população total da cidade 

estava localizada em bairros de “Média-Alta Salubridade”, com destaque para a Região Leste, 

que apresentou os bairros São Bernardo, Centenário, Cesário Alvim e Botanágua como os 

primeiros nesta faixa de classificação. Na condição de “Média-Baixa Salubridade”, onde se 

constatou a maior parcela da população do município, 34,83%, houve um predomínio das 

Regiões Norte e Leste, que apresentaram, respectivamente, 29,05% e 26,67% do total de 

habitantes nessa situação. Por fim, na pior condição, denominada de “Baixa Salubridade”, 

situou-se 25,49% da população do Município de Juiz de Fora, sendo que destes, a Região Sul, 

que contou com seis de seus nove bairros, representou 25,27% da população, seguida pela 

Região Norte, com 23,88%. 

 

No diagnóstico do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora (JUIZ DE 

FORA, 2004) foi desenvolvido o Índice Municipal de Qualidade de Vida, composto por 

quatro índices, a saber, Índice de Renda dos Chefes, Índice de Habitação, Índice de 
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Saneamento Básico e Índice de Alfabetização. Tal índice teve por finalidade ranquear os 81 

bairros da cidade, de forma a dar suporte a outros estudos. Analisando o ranqueamentos dos 

bairros para o Índice Municipal de Qualidade de Vida e para o ISA/JF observou-se uma 

expressiva semelhança entre os resultados, indicando que a diferença entre os bairros 

mantiveram-se inalteradas nestes 14 anos, contrariando assim um dos objetivos do Plano 

Diretor. Neste ponto, destaca-se a necessidade de se atualizar o Plano Diretor do município, 

de preferência, como ação imediata com prazo de um ano. 

 

De forma geral, os elevados valores encontrados para o ISA/JF podem estar relacionados, 

dentre outros fatores, aos índices de cobertura de água e esgoto apresentados pela CESAMA, 

onde apenas oito bairros apresentaram valores inferiores a 80%, visto que o Indicador de 

Abastecimento de Água (Iab) e o Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) apresentaram os 

maiores pesos, de respectivamente 0,26 e 0,21. Outro fato a se destacar foi a correlação 

observada entre o ranqueamento do Indicador Socioeconômico (Ise) e do ISA/JF. Com 

exceção de bairros que apresentaram um indicador muito discrepante em relação aos demais, 

a exemplo do o bairro Cruzeiro de Santo Antônio, com índice de cobertura de esgotamento 

sanitário de 6,71%, os bairros apresentaram posições semelhantes quando observados o 

ranqueamento para o Ise e para o ISA/JF. 

 

Por fim, vale destacar que, embora o ISA/JF tenha por finalidade servir como um indicativo 

das condições de salubridade ambiental para os bairros do Município de Juiz de Fora, não se 

deve descartar a análise isolada dos diferentes indicadores que o constituem. Um exemplo 

disso é o bairro Centro, que apresenta um dos menores valores para o Indicador de Resíduos 

Sólidos (Irs) estando classificado, entretanto, como um bairro de “Elevada Salubridade”, com 

ISA/JF de 94,56 pontos. 
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7 CONCLUSÕES 

Os bairros do Município de Juiz de Fora apresentaram, de forma geral, valores elevados para 

o indicador ISA/JF utilizado para diagnosticar a salubridade ambiental, sendo a Região Centro 

aquela com os melhores resultados. Apesar da relativa homogeneidade dos valores 

encontrados ao analisar o resultado do ISA/JF, foi possível identificar determinadas 

deficiências principalmente da análise dos diferentes indicadores que o constituíram. 

 

O Indicador de Abastecimento de Água (Iab) e o Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 

contaram com resultados elevados devido aos altos valores para os índices de cobertura de 

água e esgoto apresentados pela CESAMA. Outras preocupações, que não são contabilizadas 

pelos indicadores, dizem respeito à proteção dos mananciais da cidade e à necessidade de se 

ampliar o tratamento do esgoto doméstico, de apenas 9%. 

 

Quanto à coleta direta dos resíduos sólidos urbanos, realizada pelo Demlurb, o município 

apresentou apenas o bairro Floresta (Região Sudeste) com índice inferior à 80%. O bairro 

Centro, que ocupou a penúltima posição no ranqueamento dos bairros quanto ao Indicador de 

Resíduos Sólidos (Irs), apresentou uma situação indesejável com parcela significativa do lixo 

ficando exposto para ser coletado em caçambas. Quanto às deficiências do setor, destacou-se 

a necessidade de atualização do Plano Diretor de Limpeza Urbana, datado de 1996, e a efetiva 

implantação da coleta seletiva no município, com ampliação da frota e conscientização da 

população, por meio da educação ambiental. 

 

A drenagem urbana foi o serviço do saneamento básico mais deficiente do município. Sem 

um sistema de cobrança pelos serviços de drenagem, a Secretaria de Obras, tem sua atuação 

restrita a pequenas intervenções. Soma-se a essa deficiência, a desarticulação das entidades 

que indiretamente prestam serviços para o setor, refletindo na ausência de uma ação 

municipal consolidada para a drenagem urbana.  Sendo o Plano de Drenagem da Zona Norte o 

único concluído, o que se observa é a prevalência de intervenções pontuais e emergenciais na 

cidade. 
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O Indicador de Controle de Vetores (Icv), expresso pelo Índice de Infestação Predial para o 

mês de janeiro de 2013, apontou que todos os bairros do município apresentaram infestação 

predial acima de 1%, valor máximo estabelecido como satisfatório pelo Ministério da Saúde. 

Na Região Norte foram observados os maiores valores, que chegaram à 12%. Ressalta-se que 

o combate a dengue deve ser realizado durante todo o ano, com a realização constante de 

ações de educação ambiental evitando-se a desmobilização de equipes de controle de 

vigilância durante a troca de gestão municipal. 

 

Com relação aos aspectos socioeconômicos, o município apresentou elevada taxa de 

alfabetização, 96,89% das pessoas com 10 ou mais anos,  e um número considerável de 

idosos, 14% da população. As maiores discrepâncias observadas ao comparar os bairros do 

município foram relativas à análise do rendimento domiciliar mensal. Quanto ao Indicador 

Socioeconômico (Ise), destaca-se a Região Norte, onde nenhum bairro da região obteve 

pontuação elevada. 

 

É importante ressaltar as limitações encontradas para a determinação dos indicadores que 

constituiriam o ISA/JF, uma vez que, no presente trabalho, foram utilizados somente dados 

secundários. Nesse ponto, ressalta-se a importância da constante atualização e 

disponibilização de dados por parte dos órgãos públicos responsáveis, destacando-se a 

importância da criação de um banco de dados do Município de Juiz de Fora. 

 

Para uma nova pesquisa, sugere-se a revisão dos indicadores utilizados, principalmente o 

Indicador de Drenagem Urbana (Idu), e a incorporação de outros indicadores de forma a 

melhor mensurar a salubridade ambiental como, por exemplo, um indicador referente à 

qualidade do ar. Recomenda-se, ainda, a representação dos resultados obtidos segundo um 

Sistema de Informações Geográficas – SIG, facilitando a interpretação dos resultados e 

consequentemente auxiliando na tomada de decisões. 

 

Por fim, conclui-se que, dentro de suas limitações, o indicador ISA/JF pode contribuir para o 

conhecimento das diferenças existentes entre os bairros do município no que tange ao 

conceito de salubridade ambiental adotado. Ao constituir uma ferramenta praticamente isenta 

de custos, o ISA/JF pode ser utilizado de forma a se obter um diagnóstico rápido quanto ao 

saneamento básico em outros municípios, sendo necessário, entretanto, um ajustamento dos 
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indicadores,  à realidade de cada município, não descartando, porém, a realização de estudos 

complementares, que contem com a participação popular no exercício da cidadania. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A: Modelo de Consulta Utilizado 

 

Juiz de Fora, 02 de agosto de 2013 

 

 

Assunto: Consulta 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Estou desenvolvendo trabalho final de curso como requisito parcial para graduação no curso 

de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a 

orientação do professor Júlio César Teixeira, com o título “Desenvolvimento de Modelo para 

Diagnóstico do Saneamento Básico nos Bairros de Juiz de Fora”. 

 

O modelo a ser desenvolvido propõe analisar a situação da salubridade ambiental dos bairros 

do Município de Juiz de Fora possibilitando o seu ranqueamento, da melhor para a pior 

condição, segundo indicadores referentes ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos, drenagem urbana, controle de vetores e aspectos socioeconômicos. 

 

Entretanto, para que seja possível o diagnóstico da salubridade ambiental, segundo o efeito 

conjunto de todos os indicadores acima relacionados, torna-se indispensável à atribuição de 

pesos aos mesmos. 

 

Nesse ponto residem as principais críticas ao modelo, já que é pouco provável que haja 

consenso em relação a uma escala de valores para os pesos a serem atribuídos a cada 

indicador. 

 

Assim, adotou-se, segundo a revisão de modelos já desenvolvidos neste campo do 

conhecimento, uma escala de pesos variando de um valor mínimo igual a 0,05 e um valor 

máximo igual a 0,40. 

Deste modo, o modelo de consulta abaixo visa buscar entre especialistas de diversas áreas do 

conhecimento com atuação profissional no setor de saneamento e meio ambiente a 

importância relativa aos indicadores selecionados para o diagnóstico da salubridade ambiental 

de um determinado local, por meio do método Delphi. 

 

Portanto, é fundamental a participação de V. Sa. atribuindo pesos aos vários indicadores. Os 

pesos a serem atribuídos podem ser: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; e 0,40. É 

importante que a soma dos pesos atribuídos seja igual a 1,0 (um). 

 

A todos que responderem a esta consulta, farei constar agradecimentos pessoais na versão 

final do trabalho. 

 

A resposta pode ser dada preenchendo os campos abaixo e retornando o e-mail à origem. 
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Certos da colaboração de V. Sa., reafirmo minha elevada consideração e antecipadamente 

agradeço. 

 

Guilherme Soares de Oliveira 

Aluno do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFJF 

 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água (    ) 

2. Esgotamento Sanitário (    ) 

3. Resíduos Sólidos (    ) 

4. Drenagem Urbana (    ) 

5. Controle de Vetores (    ) 

6. Aspectos Socioeconômicos (    ) 

 



 

92 

 

 

9.2 ANEXO B: Respostas Obtidas à Consulta Realizada 

1-Bruno Milanez  

Graduação: Graduação em Engenharia de Produção 

Pós-graduação: Doutorado em Política Ambiental 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,1 

 

2-Dayana Delgado Bastos Pereira  

Graduação: Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 

4. Drenagem Urbana 0,2 

5. Controle de Vetores 0,15 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

3-Eduardo Fazza Dielle  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,15 

4. Drenagem Urbana 0,15 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,15 

 

4-Fabiano César Tosetti Leal  

Graduação: Engenharia Civil 

Pós-graduação: Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,2 
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4. Drenagem Urbana 0,2 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

5-Fernando Pinto Braga  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,1 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,3 

 

6-Guilherme Soares de Oliveira  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,15 

4. Drenagem Urbana 0,15 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,2 

 

7-Janaina Azevedo de Souza  

Graduação: Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,25 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,1 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,15 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,15 

 

8-Júlio César Teixeira  

Graduação: Engenharia Civil 

Pós-graduação: Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 
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4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,2 

 

9-Leo Heller  

Graduação: Engenharia Civil 

Pós-graduação: Doutorado em Epidemiologia 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,1 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,25 

 

10-Maria Carolina Silva Soares  

Graduação: Ciências Biológicas 

Pós-graduação: Doutorado em Ciências Biológicas 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 

4. Drenagem Urbana 0,2 

5. Controle de Vetores 0,15 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

11-Mariana Lima Adário  

Graduação: Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,1 

 

12-Otávio Eurico de Aquino Branco  

Graduação: Engenharia Civil 

Pós-graduação: Doutorado em Engenharia Nuclear 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,15 

3. Resíduos Sólidos 0,25 
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4. Drenagem Urbana 0,05 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,15 

 

13-Patrícia Campos Borja  

Graduação: Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: Doutorado em Arquitetura e Urbanismo 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,25 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,15 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,25 

 

14-Pedro Henrique Aguiar Vieira  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,15 

4. Drenagem Urbana 0,15 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,1 

 

15-Rafael Kopschitz Xavier Bastos  

Graduação: Engenharia Civil 

Pós-graduação: Doutorado em Public Health Engineering 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,1 

4. Drenagem Urbana 0,05 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,2 

 

16-Raphael Salgado Loures  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,15 
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4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,15 

 

17-Renata de Oliveira Pereira  

Graduação: Engenharia Ambiental 

Pós-graduação: Doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,25 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

18-Samuel Soares Muniz  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,2 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 

4. Drenagem Urbana 0,15 

5. Controle de Vetores 0,1 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,15 

 

19-Silas de Oliveira Coelho  

Graduação: Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,25 

2. Esgotamento Sanitário 0,25 

3. Resíduos Sólidos 0,15 

4. Drenagem Urbana 0,15 

5. Controle de Vetores 0,15 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

20-Sônia Azalim  

Graduação: Graduanda em Administração Pública 

Pós-graduação: ---- 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,4 

2. Esgotamento Sanitário 0,2 

3. Resíduos Sólidos 0,2 
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4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 

 

21-Sue Ellen Costa Bottrel  

Graduação: Química 

Pós-graduação: Engenharia Ambiental 

Indicador Peso 

1. Abastecimento de Água 0,3 

2. Esgotamento Sanitário 0,4 

3. Resíduos Sólidos 0,1 

4. Drenagem Urbana 0,1 

5. Controle de Vetores 0,05 

6. Aspectos Socioeconômicos 0,05 
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9.3 ANEXO C: Indicador Socioeconômico (Ise) e Indicadores 
Constituintes 

 

Pos. Bairros Iae N. Iae Ipi N. Ipi Idr N. Ird M. G. Ise 

1 Bom Clima 99,44  0,95  0,19 0,64   6 000,00     0,56  0,70 100,00 

2 Jardim Santa Helena 99,37  0,94  0,23 0,85   4 700,00     0,41  0,69 99,23 

3 Bom Pastor 99,84  1,00  0,20 0,70   5 000,00     0,45  0,68 97,66 

4 Boa Vista 99,63  0,97  0,20 0,69   4 000,00     0,34  0,61 87,62 

5 Morro do Imperador 99,03  0,90  0,12 0,25   10 000,00     1,00  0,60 86,77 

6 Centro 99,42  0,95  0,26 1,00   3 000,00     0,23  0,60 85,82 

7 Alto dos Passos 99,36  0,94  0,22 0,79   3 010,00     0,23  0,55 79,17 

8 Santa Catarina 99,18  0,92  0,22 0,81   3 000,00     0,23  0,55 79,08 

9 Vale do Ipê 99,50  0,96  0,16 0,46   4 305,50     0,37  0,55 78,63 

10  Granbery 99,66  0,98  0,17 0,51   3 800,00     0,31  0,54 77,38 

11 São Mateus 99,32  0,94  0,20 0,69   3 010,00     0,23  0,53 75,69 

12 Bairu 99,08  0,91  0,19 0,66   3 000,00     0,23  0,51 73,41 

13 Mariano Procópio 99,41  0,95  0,21 0,74   2 605,00     0,18  0,50 72,17 

14 Jardim Glória 99,50  0,96  0,19 0,65   2 730,00     0,20  0,50 71,18 

15 Cascatinha 99,83  1,00  0,14 0,37   3 800,00     0,31  0,49 69,86 

16 Morro da Glória 98,97  0,89  0,18 0,59   2 700,00     0,19  0,47 66,82 

17 Poço Rico 98,54  0,84  0,21 0,72   2 100,00     0,13  0,42 60,67 

18  Botanágua 98,65  0,85  0,22 0,81   1 920,00     0,11  0,42 59,94 

19 Manoel Honório 98,57  0,84  0,21 0,74   2 000,00     0,11  0,41 59,51 

20 Jardim Paineiras 98,69  0,86  0,14 0,38   2 800,00     0,20  0,41 58,20 

21 Mundo Novo 99,41  0,95  0,16 0,48   2 200,00     0,14  0,40 56,88 

22 
Cruzeiro de Santo 

Antônio 
97,64  0,73  0,13 0,32   3 105,00     0,24  0,38 54,74 

23 São Bernardo 98,30  0,81  0,17 0,54   2 040,00     0,12  0,37 53,70 

24 Fábrica 99,23  0,92  0,15 0,41   2 200,00     0,14  0,37 53,67 

25 Nova Califórnia 97,49  0,71  0,18 0,58   2 000,00     0,11  0,36 51,75 

26 Santa Terezinha 98,30  0,81  0,16 0,46   2 000,00     0,11  0,35 50,06 

27 Vitorino Braga 98,26  0,80  0,18 0,57   1 750,00     0,09  0,34 48,91 

28 Aeroporto 97,95  0,76  0,11 0,23   3 000,00     0,23  0,34 48,73 

29 Cesário Alvim 99,02  0,90  0,18 0,56   1 600,00     0,07  0,33 47,12 

30 Centenário 98,43  0,82  0,17 0,51   1 720,00     0,08  0,33 46,91 

31 São Dimas 98,63  0,85  0,16 0,49   1 700,00     0,08  0,32 46,60 

32 Carlos Chagas 97,02  0,65  0,15 0,43   2 000,00     0,11  0,32 45,67 

33 Floresta 96,80  0,62  0,18 0,55   1 745,00     0,09  0,31 44,50 

34 Bairro Industrial 98,04  0,78  0,17 0,53   1 619,00     0,07  0,31 44,37 
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35 Grajaú 98,08  0,78  0,16 0,45   1 510,00     0,06  0,28 39,82 

36 Cerâmica 97,94  0,76  0,15 0,42   1 540,00     0,06  0,27 39,39 

37 Novo Horizonte 96,14  0,54  0,12 0,29   2 040,00     0,12  0,26 37,95 

38 Salvaterra 95,28  0,43  0,10 0,19   3 000,00     0,23  0,26 37,73 

39 Bonfim 97,42  0,70  0,15 0,42   1 510,00     0,06  0,26 37,50 

40 Santa Luzia 97,34  0,69  0,15 0,42   1 500,00     0,06  0,26 37,07 

41 Eldorado 97,55  0,71  0,15 0,40   1 500,00     0,06  0,26 36,84 

42 
Vila Furtado de 

Menezes 
98,45  0,83  0,16 0,49   1 330,00     0,04  0,25 36,48 

43 Cruzeiro do Sul 97,12  0,66  0,14 0,39   1 530,00     0,06  0,25 36,14 

44 Santa Cecília 96,85  0,63  0,14 0,37   1 530,00     0,06  0,24 35,13 

45 Costa Carvalho 97,30  0,68  0,15 0,44   1 400,00     0,05  0,24 35,04 

46 Teixeiras 97,07  0,65  0,11 0,24   1 810,00     0,09  0,24 34,94 

47 
Nossa Senhora de 

Lourdes 
97,70  0,73  0,14 0,38   1 410,00     0,05  0,24 34,53 

48 Monte Castelo 97,37  0,69  0,13 0,33   1 500,00     0,06  0,24 34,14 

49 Borboleta 97,38  0,69  0,12 0,27   1 600,00     0,07  0,24 33,78 

50 Vale dos Bandeirantes 97,37  0,69  0,12 0,27   1 510,00     0,06  0,23 32,38 

51 Barbosa Lage 97,03  0,65  0,13 0,29   1 500,00     0,06  0,22 32,27 

52 Progresso 97,03  0,65  0,13 0,32   1 364,50     0,04  0,21 30,07 

53 Esplanada 96,91  0,63  0,13 0,32   1 300,00     0,04  0,20 28,11 

54 São Pedro 96,75  0,61  0,10 0,17   1 530,00     0,06  0,19 27,08 

55 
Nossa Senhora 

Aparecida 
96,69  0,61  0,15 0,40   1 210,00     0,03  0,19 26,92 

56 Remonta 99,04  0,90  0,08 0,05   2 150,00     0,13  0,18 26,00 

57 Francisco Bernardino 96,82  0,62  0,10 0,14   1 500,00     0,06  0,17 24,93 

58 Nova Era 97,72  0,74  0,09 0,11   1 500,00     0,06  0,17 24,37 

59 Jóckey Club 96,23  0,55  0,12 0,27   1 210,00     0,03  0,16 22,92 

60 Dom Bosco 95,39  0,45  0,11 0,24   1 295,00     0,04  0,16 22,52 

61 
Nossa Senhora de 

Fátima 
96,01  0,52  0,09 0,13   1 440,00     0,05  0,15 21,86 

62 Vila Ideal 94,41  0,32  0,15 0,41   1 200,00     0,03  0,15 21,76 

63 São Benedito 95,96  0,52  0,12 0,25   1 200,00     0,03  0,15 21,60 

64 Benfica 96,58  0,59  0,10 0,14   1 300,00     0,04  0,15 20,94 

65 Linhares 95,66  0,48  0,11 0,22   1 200,00     0,03  0,14 20,03 

66 Ipiranga 95,42  0,45  0,11 0,20   1 200,00     0,03  0,13 18,99 

67 Barreira do Triunfo 94,52  0,34  0,11 0,22   1 225,00     0,03  0,13 18,36 

68  Retiro 94,67  0,36  0,11 0,21   1 200,00     0,03  0,12 17,94 

69 Grama 94,50  0,33  0,11 0,20   1 200,00     0,03  0,12 17,40 

70  Vila Ozanan 95,33  0,44  0,12 0,24   1 100,00     0,01  0,12 16,76 

71 Graminha 93,44  0,20  0,12 0,26   1 200,00     0,03  0,11 16,04 
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72 
Santo Antônio do 

Paraibuna 
95,19  0,42  0,10 0,15   1 108,00     0,02  0,10 14,35 

73 Santa Cruz 95,49  0,46  0,09 0,11   1 110,00     0,02  0,09 13,51 

74 Santa Efigênia 95,85  0,50  0,08 0,07   1 140,00     0,02  0,09 12,77 

75 Jardim Natal 95,99  0,52  0,09 0,09   1 070,00     0,01  0,08 11,93 

76 Santa Rita de Cássia 95,11  0,41  0,10 0,14   1 020,00     0,01  0,07 10,26 

77 
Sagrado Coração de 

Jesus 
94,10  0,28  0,07 0,02   1 100,00     0,01  0,05 6,77 

78 Granjas Bethania 93,91  0,26  0,07 0,02   1 060,00     0,01  0,04 5,25 

79 São Geraldo 96,62  0,60  0,07 0,00   1 210,00     0,03  0,00 0,00 

80 Vila Olavo Costa 94,25  0,30  0,08 0,07    964,50  0,00 0,00 0,00 

81 Represa 91,82  0,00  0,08 0,07   1 020,00     0,01  0,00 0,00 
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9.4 ANEXO D: Indicador de Salubridade Ambiental para o Município de 
Juiz de Fora – ISA/JF e Indicadores Constituintes 

 

Pos. Bairro Iab Ies Irs Idu Icv Ise ISA/JF 

1 Bom Clima 99,56 100,00 98,67 100,00 92,30 100,00 98,90 

2 Jardim Santa Helena 99,73 99,91 94,70 100,00 95,50 99,23 98,49 

3 Bom Pastor 99,63 99,59 99,51 100,00 90,50 97,66 98,41 

4 Boa Vista 100,00 99,83 100,00 100,00 90,50 87,62 97,03 

5 Santa Catarina 99,07 99,69 99,85 100,00 95,70 79,08 95,89 

6 Vale do Ipê 99,83 100,00 96,76 100,00 95,70 78,63 95,59 

7 Alto dos Passos 99,89 99,63 98,31 100,00 91,90 79,17 95,48 

8 Jardim Glória 100,00 99,84 99,30 100,00 95,70 71,18 94,81 

9 Centro 99,95 99,90 83,21 100,00 95,50 85,82 94,56 

10 Granbery 100,00 100,00 91,42 100,00 94,00 77,38 94,41 

11 Morro do Imperador 94,85 95,55 94,15 100,00 95,70 86,77 94,24 

12 Bairu 99,94 97,26 97,20 100,00 92,40 73,41 93,95 

13 Morro da Glória 99,93 99,93 97,63 100,00 95,70 66,82 93,85 

14 Mariano Procópio 100,00 94,92 95,44 100,00 95,70 72,17 93,32 

15 Jardim Paineiras 99,70 99,70 98,94 100,00 95,50 58,20 92,55 

16 São Mateus 99,53 99,93 93,17 80,00 95,50 75,69 92,23 

17 Cascatinha 99,95 99,69 99,75 80,00 91,90 69,86 92,05 

18 Manoel Honório 99,26 98,91 99,35 100,00 89,70 59,51 91,97 

19 Mundo Novo 100,00 99,83 98,21 100,00 91,90 56,88 91,97 

20 Fábrica 99,81 97,87 99,56 100,00 95,70 53,67 91,59 

21 São Bernardo 99,92 98,96 99,52 100,00 91,70 53,70 91,45 

22 Centenário 100,00 99,75 100,00 100,00 92,40 46,91 90,69 

23 Cesário Alvim 100,00 99,12 100,00 100,00 91,70 47,12 90,52 

24 Botanágua 100,00 99,80 86,12 100,00 91,70 59,94 90,50 

25 Poço Rico 99,91 98,38 98,92 80,00 94,00 60,67 90,37 

26 São Dimas 100,00 97,96 100,00 100,00 91,70 46,60 90,20 

27 Vitorino Braga 99,01 99,29 98,17 100,00 89,70 48,91 90,10 

28 Santa Terezinha 99,86 93,97 98,97 100,00 92,30 50,06 89,77 

29 Vila Furtado de Menezes 99,88 99,40 100,00 100,00 94,00 36,48 89,08 

30 Eldorado 99,70 99,70 99,95 100,00 92,30 36,84 88,97 

31 Cerâmica 99,81 98,42 97,50 100,00 91,70 39,39 88,69 

32 Carlos Chagas 96,76 95,86 99,46 100,00 91,70 45,67 88,68 

33 Cruzeiro do Sul 100,00 99,65 98,24 100,00 90,50 36,14 88,48 

34 Santa Cecília 99,75 99,67 98,67 100,00 91,90 35,13 88,46 

35 Costa Carvalho 99,00 99,72 99,92 100,00 91,70 35,04 88,44 

36 Bonfim 99,69 95,91 99,90 100,00 92,40 37,50 88,28 
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37 Grajaú 99,87 99,51 92,65 100,00 89,70 39,82 88,03 

38 Monte Castelo 98,53 96,78 99,89 100,00 95,70 34,14 87,96 

39 Esplanada 99,40 99,80 100,00 100,00 91,70 28,11 87,47 

40 Barbosa Lage 99,71 97,63 99,54 100,00 88,00 32,27 87,31 

41 Nossa Senhora de Lourdes 99,59 93,88 98,58 100,00 91,70 34,53 87,08 

42  Nossa Senhora Aparecida 99,21 99,30 98,65 100,00 89,70 26,92 86,71 

43 Vila Ideal 99,36 98,77 99,73 100,00 94,00 21,76 86,41 

44 Aeroporto 94,97 82,16 98,78 100,00 96,20 48,73 86,17 

45  Vila Ozanan 100,00 100,00 100,00 100,00 94,00 16,76 86,08 

46 Progresso 99,12 91,26 99,88 100,00 92,40 30,07 85,97 

47 Nova Era 98,81 98,18 99,18 100,00 88,00 24,37 85,88 

48 Teixeiras 98,33 98,50 85,71 100,00 91,90 34,94 85,75 

49 Dom Bosco 97,33 98,60 96,70 100,00 95,50 22,52 85,64 

50 Jóckey Club 99,37 99,44 95,54 100,00 88,00 22,92 85,47 

51 São Benedito 97,98 97,62 98,87 100,00 91,70 21,60 85,42 

52 Vale dos Bandeirantes 97,07 96,76 87,65 100,00 92,30 32,38 84,99 

53 Nossa Senhora de Fátima 97,23 92,89 98,48 100,00 96,20 21,86 84,66 

54 Santo Antônio do Paraibuna 98,74 98,64 97,99 100,00 91,70 14,35 84,53 

55 Jardim Natal 97,88 98,49 99,94 100,00 91,70 11,93 84,20 

56 Ipiranga 97,57 93,30 99,65 100,00 91,90 18,99 84,13 

57 Francisco Bernardino 95,20 93,11 92,66 100,00 91,70 24,93 83,29 

58 Santa Cruz 97,11 96,47 95,02 100,00 92,80 13,51 83,15 

59 Novo Horizonte 89,92 81,40 100,00 100,00 95,50 37,95 83,09 

60 Santa Rita de Cássia 97,96 93,24 98,18 100,00 92,40 10,26 82,64 

61 São Geraldo 97,82 97,07 98,42 100,00 90,50 0,00 81,62 

62 Vila Olavo Costa 97,44 98,56 91,05 100,00 94,00 0,00 81,00 

63 Sagrado Coração de Jesus 95,73 91,21 96,21 100,00 90,50 6,77 80,57 

64 Santa Luzia 99,48 97,96 99,33 20,00 90,50 37,07 79,51 

65 Borboleta 93,86 93,18 98,73 40,00 95,70 33,78 79,14 

66 Bairro Industrial 99,50 100,00 100,00 0,00 91,70 44,37 79,14 

67 São Pedro 97,76 91,60 99,17 40,00 96,20 27,08 78,87 

68 Benfica 98,41 95,24 97,85 40,00 92,80 20,94 78,27 

69 Granjas Bethania 94,30 80,95 97,87 100,00 92,30 5,25 78,25 

70 Grama 85,30 81,54 98,50 100,00 92,30 17,40 78,08 

71 Santa Efigênia 98,59 97,78 99,49 20,00 91,90 12,77 75,52 

72 Nova Califórnia 69,01 69,01 85,92 100,00 96,20 51,75 75,08 

73 Retiro 88,56 92,34 98,65 40,00 94,00 17,94 74,87 

74 Barreira do Triunfo 74,02 79,60 97,98 100,00 92,80 18,36 74,86 

75 Linhares 90,49 84,68 95,84 40,00 89,70 20,03 73,22 

76 Floresta 72,50 65,63 70,31 100,00 94,00 44,50 71,40 

77 Remonta 88,67 84,67 93,33 0,00 88,00 26,00 68,73 

78 Graminha 64,35 53,42 86,55 100,00 90,50 16,04 64,41 
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79 Cruzeiro de Santo Antônio 58,05 6,71 98,99 100,00 96,20 54,74 61,72 

80 Salvaterra 41,57 16,85 92,13 100,00 91,90 37,73 55,32 

81 Represa 16,20 15,64 90,50 100,00 92,80 0,00 42,26 

 

 

 


