
 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

 
 
 
 

Identificação, Avaliação e Espacialização das Relações 
entre Indicadores de Saúde, Saneamento, Ambiente e 

Socioeconomia no Estado de São Paulo 
 
 

Luís Eduardo Gregolin Grisotto 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós–

Graduação em Saúde Pública para obtenção do 

título de Doutor em Saúde Pública. 

 

Área de Concentração: Saúde Ambiental 

 

Orientador: Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr.  

 
 
 

São Paulo 
2011  



 

Análise Integrada da Relação entre Saúde Pública, Saneamento, Meio Ambiente e 
Socioeconomia no Estado de São Paulo, como Subsídio ao Planejamento e ao 

Desenvolvimento Local e Regional 
Luís Eduardo Gregolin Grisotto 

 
“Sua tarefa é descobrir seu trabalho e dedicar-se 

a ele de todo coração” 
Buda 

  



 

 

Identificação, Avaliação e Espacialização das Relações 
entre Indicadores de Saúde, Saneamento, Ambiente e 

Socioeconomia no Estado de São Paulo 
 

 

 

 

Luís Eduardo Gregolin Grisotto 

 

 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós–

Graduação em Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Doutor em Saúde 

Pública. 

 

Área de Concentração: Saúde Ambiental 

 

Orientador: Prof. Dr. Arlindo Philippi Jr.  

 

 

 

São Paulo 
2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na sua forma 
impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente 
para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do 
autor, título, instituição e ano da tese. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em amor e profundo  
respeito à natureza,  

dedico esse trabalho. 
  



 

Análise Integrada da Relação entre Saúde Pública, Saneamento, Meio Ambiente e 
Socioeconomia no Estado de São Paulo, como Subsídio ao Planejamento e ao 

Desenvolvimento Local e Regional 
Luís Eduardo Gregolin Grisotto 

 
“Sua tarefa é descobrir seu trabalho e dedicar-se 

a ele de todo coração” 
Buda 

 
  



 

AGRADECIMENTOS 

Qualquer agradecimento será insuficiente para expressar a imensa gratidão que tive e 
tenho pelas pessoas, lugares, pensamentos, vivências e sentimentos que fazem parte de 
toda a minha vida e de minha história. Tudo o que se passou – de positivo ou não – 
somente me ajudou a compreender as forças que regem a natureza e o universo, as 
relações entre os homens e as coisas (nem sempre tão fáceis de se entender), cujo 
resultado surge com relativa naturalidade: o amor e o profundo respeito que tenho – e 
cultivo - a tudo e a todos. 

A tudo e a todos, portanto, minha profunda gratidão. 

Esse trabalho, em especial, não seria construído sem o apoio e a colaboração de muitos 
colegas aos quais devo sinceros agradecimentos: 

Ao Professor Arlindo Philippi Jr. pela compreensão, paciência, orientação e sabedoria 
que me acompanham há muitos anos e cujo apoio e consideração sempre foram 
fundamentais em toda a minha carreira acadêmica. 

À Professora Denise Pimentel Bergamaschi pela disponibilidade e pela ajuda na 
discussão das estratégias e métodos da pesquisa, cujo conhecimento é admirável. 

Ao Professor Oswaldo Yoshimi Tanaka, pelas brilhantes ideias, sugestões e 
comentários sobre o projeto de pesquisa e os grandes desafios do trabalho. 

Aos colegas do grupo de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, pela amizade, pelos 
vários cafés da manhã e pela oportunidade de interagirem momentos tão importantes em 
minha vida estudantil. 

Ao Alceu Guérios Bittencourt, minha admiração e especial agradecimento pela 
compreensão e apoio em todo o processo de elaboração da tese e, também, em minha 
trajetória pessoal e profissional. 

Ao Carlos Alberto Amaral de Oliveira Pereira, guru técnico, a quem reputo 
conhecimento, percepção e habilidade excepcionais, meu agradecimento pelas dicas, 
pela inspiração e compreensão ao longo de todo o caminho percorrido até aqui. 

Aos colegas da Cobrape, Haroldo, Roberto, Edgard, Diogo, Maíra, Washington, 
Gobeti, Wagner, Mitsuy, Carolina Nakamura entre tantos outros amigos da empresa 
e de outros parceiros que compreenderam e auxiliaram nessa saga. 

A Janaína e Luciana pelo esforço, carinho e atenção que me dedicam todos esses anos, 
além da extrema paciência dispensadas nos momentos de puro estresse. 

Ao Renato Machado, meu especial agradecimento pela imensa colaboração e apoio em 
todo o trabalho e particularmente na reta final de elaboração dessa tese, cuja singular 
eficácia, competência e sensibilidade foram decisivos no desenvolvimento das temáticas 
de geoprocessamento e planejamento do território. 



 

A toda a Diretoria da Agência Nacional de Águas – ANA, em especial Dr. João 
Gilberto Lotufo Conejo, Sérgio R. Ayrimoraes Soares, Ana Catarina Nogueira da 
Costa Silva, Elizabeth Siqueira Juliatto, Alexandre Lima Teixeira, dentre tantos 
outros, pelo apoio e pela oportunidade de utilização dos dados do Atlas do 
Abastecimento Urbano de Água do País. 

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, especialmente a Eliana Takahashi, 
reconhecimento e gratidão pelos esclarecimentos e pelo envio das informações 
municipais sobre morbidade. 

A todos os professores e colegas que me ajudaram durante a pré-banca, cujas opiniões, 
comentários e sugestões foram valiosas para o aprimoramento e a consolidação das 
análises aqui veiculadas. 

A meu pai, Nadir Grisotto (in memorian), à minha mãe Edna, aos meus irmãos 
Marcos e Renata, meus cunhados Rosely e Rubens, meus sobrinhos queridos 
Mateus, Lara e Rafinha e a todos os meus tios, tias, primos, etc., meus sinceros 
agradecimentos pelo amor, ternura e pela ajuda no crescimento pessoal e profissional, 
no conhecimento e formação de caráter, essenciais para chegar até aqui. 

A D. Emilia, minha sogra Célia (in memorian) meu sogro José Carlos, Mara, 
Patrícia, Rowena (minha filha amada), Ravi, Paulo, Valentina, Rafael, Lucimara, 
Junior, Elaine, Alexandre, Márcia, primos, sobrinhos e demais parentes, minha 
eterna e profunda gratidão pela amizade, apoio, amor e carinho material e espiritual, 
além da compreensão e acolhimento em suas casas iluminadas. 

Meu profundo e máximo agradecimento à minha família querida: minha esposa 
Luciana, pela monumental paciência, apoio e carinho; minhas três jóias Artur, Miriam 
e Pedro Micael que, embora crianças, tiveram uma gigantesca compreensão pelas 
ausências e pelo estresse. A vocês dedico toda a minha vida, o meu amor, respeito e 
gratidão. 

A Fraely e Margarida, pela grande iluminação e carinho. 

Ao Dr. Dutra, a Nossa Senhora Aparecida e a Deus, por tudo. 

 

 

“Sua tarefa é descobrir seu trabalho e dedicar-se  

a ele de todo coração” 

Buda 

 



i 

RESUMO 

Introdução - A promoção, proteção e recuperação da saúde são metas sociais e 
coletivas a serem continuamente perseguidas. O conceito de saúde e bem-estar pode ser 
melhor compreendido se consideradas as causas das doenças, as condições do meio 
físico ou biológico e os aspectos sanitários, ambientais, sociais e econômicos 
envolvidos. Ainda que o Estado de São Paulo registre uma das menores taxas de 
morbimortalidade do País, há preocupações quanto à situação da cobertura dos serviços 
de saneamento, à degradação ambiental, às disparidades no padrão de renda domiciliar e 
do PIB, entre outros fatores que influenciam as condições de saúde em municípios e 
regiões paulistas. Objetivo - Identificar, avaliar e espacializar a relação entre condições 
de saúde, saneamento, ambiente e socioeconomia nos municípios do Estado de São 
Paulo, como subsídio ao processo de planejamento local e regional voltado ao 
desenvolvimento das áreas mais precárias. Método – Através de estudo ecológico, 
foram realizadas avaliações estatísticas e análises espaciais visando reconhecer e medir 
as associações entre dados de morbimortalidade de 2010 e um conjunto de doze 
variáveis relacionadas a saneamento (3), meio ambiente (1), economia (4) e sócio-
demografia (4). Os resultados foram espacializados com base em avaliação multicritério 
e mapas de Kernel. Resultados e Conclusões – Os resultados estatísticos demonstraram 
fracas correlações entre todas as variáveis, provavelmente devido a subnotificações de 
óbitos e nascimentos; à agregação dos dados secundários; ao fato das internações não 
estarem evoluindo a óbito; ou, ainda, a própria vulnerabilidade na adoção dos 
indicadores selecionados. No caso da análise espacial, ao contrário, revelaram-se 
correlações espaciais entre os índices de morbimortalidade e variáveis associadas a 
cobertura por redes de água, esgoto e lixo, IDH, IPRS, PIB per capita, porte do 
município e taxa de urbanização. A espacialização dos resultados por meio dos Mapas 
de Kernel indicou os pontos mais críticos do Estado, coincidentes com os municípios 
onde as situações sanitárias, ambientais, socioeconômicas e de saúde são mais precárias. 
Essas cidades situam-se nas regiões sul, sudoeste e oeste paulista, onde predominam 
baixas densidades populacionais, grande número de municípios de pequeno porte, 
baixas taxas de urbanização, menores PIB per capita e maior deficiência de infra 
estrutura urbana e de saneamento. Com base nesse quadro, foram propostas diretrizes 
voltadas ao planejamento e ao desenvolvimento desses municípios. Tais medidas 
requerem amplo envolvimento do poder público e a viabilização de políticas específicas 
para tais regiões. Recomenda-se, por fim, que as ferramentas e os resultados da pesquisa 
sejam incorporados ao processos de planejamento e utilizados pelas diversas instâncias 
tomadoras de decisão. 

Palavras-chave: saúde, saneamento, São Paulo, planejamento, municípios. 
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ABSTRACT 

Introduction - The promotion, protection and restoration of health are social and 
collective goals that are continually being pursued. The concept of health and welfare 
can be better understood whether considers the causes of diseases the conditions of the 
physical or biological environment and health, environmental, social and economic 
aspects involved. Although the State of Sao Paulo records one of the lowest rates of 
morbimortality in the country, there are concerns about the status of coverage of 
sanitation services, environmental degradation, the differences in the pattern of 
household income and PIB, and other factors that influence health conditions in cities 
and regions of São Paulo. Objective - To identify, evaluate and spatialize the 
relationship between health, sanitation, environment and socioeconomics conditions in 
the municipalities of São Paulo, as a subsidy to the process of local and regional 
planning focused on the development of poorer areas. Method - Through ecological 
study, it was developed statistical evaluation and spatial analysis in order to recognize 
and measure the associations between morbimortality data from 2010 and a set of 
twelve variables related to sanitation (3), environment (1), economics (4) and socio-
demographics (4). The results were based on a spatial multicriteria evaluation and 
kernel maps. Results and Conclusions - The statistical results showed weak 
correlations between all variables, probably due to underreporting of births and deaths; 
to the aggregation of secondary data; to the fact that admissions are not progressing to 
death; or to the own exposure in the adoption of selected indicators. In the case of 
spatial analysis, in contrast, spatial correlations were revealed between the rates of 
morbimortality and variables associated to the coverage of water networks, sewage and 
garbage, IDH, IPRS, PIB per capita, size of municipality and rate of urbanization. The 
results distribution obtained by Kernel maps indicated the most critical points of the 
state, that are coincident with the municipalities where the sanitary, environmental, 
socioeconomic and health conditions are more precarious. These cities are located in the 
south, southwest and west of São Paulo, where low population densities predominates, 
large number of small towns, low rates of urbanization, lower PIB per capita and 
greater deficiency of urban and sanitation infrastructure. Based on this framework, there 
were proposed guidelines focused on planning and development of these municipalities. 
Such measures require a broad public involvement and facilitation of specific policies 
for these regions. It is recommended, finally, that the tools and research results are 
incorporated into the planning processes and be used by the decision makers. 

Keywords: health, sanitation, São Paulo, planning, municipalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

A natureza da ação de saneamento a coloca como uma meta social e coletiva, 

principalmente em função das repercussões de sua ausência e por se constituir em um 

monopólio natural e essencial à vida (BRASIL, 2004). Sendo uma meta social, a mesma 

se situa no plano coletivo, onde os indivíduos, a comunidade e o Estado têm papéis a 

desempenhar. 

Dada a sua natureza, o esforço para a sua promoção deve se dar em vários níveis 

envolvendo diversos atores. As ações de saneamento, além de serem fundamentalmente 

uma ação de saúde pública e de proteção ambiental, são, também, um bem de consumo 

coletivo, um serviço essencial, um direito do cidadão e um dever do Estado. 

A esse respeito, reza a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 23, que é 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 

promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico, combatendo as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, além de promover a integração social dos setores desfavorecidos 

(BRASIL, 1989). 

Ao Estado, portanto, cumpre prover condições de saneamento que propiciem a 

saúde da população, esta última entendida como o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, não se restringindo o problema sanitário ao âmbito das doenças (OMS, 

1986 apud BRASIL, 2007). Assinale-se que o conceito de Promoção de Saúde proposto 

pela Organização Mundial de Saúde desde a Conferência de Ottawa, em 1986, é visto 

como o princípio orientador das ações de saúde e saneamento ambiental em todo o 

mundo. 

A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pressupõe 

a superação dos entraves tecnológicos, econômicos, políticos e gerenciais que têm 

dificultado a extensão dos benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios de 

pequeno porte e, principalmente, para as áreas peri urbanas das grandes metrópoles e 

aglomerações urbanas brasileiras, configurando-se num dos principais desafios da 

atualidade (PHILIPPI JR  et al., 1999). 
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Segundo dados divulgados no Censo Demográfico de 2010 (BRASIL, 2011) e 

pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (BRASIL, 2010), o Brasil conta 

com mais de 57,3 milhões de domicílios, de forma que 82,8% das residências são 

atendidas por redes de abastecimento de água e 55,4% dispõem de banheiros ou 

sanitários conectados a redes coletoras de esgoto ou redes pluviais. Com respeito aos 

resíduos sólidos, pouco mais de 87% dos domicílios contam com sistemas de coleta de 

lixo.  

O Estado de São Paulo, em contraponto ao panorama nacional, demonstra que 

95% dos 12,8 milhões de domicílios estão ligados a redes de água, cujo percentual é 

ainda mais expressivo quando se considera, somente, a população urbana, onde o citado 

atendimento chega a 97,9%. No caso do atendimento por redes de esgotamento 

sanitário, igualmente, 86,7% dos domínios do Estado estão ligados às redes coletoras de 

esgoto ou pluviais, cujos valores são muito superiores à média do País. Em relação ao 

lixo, 98,2% das residências paulistas contam com sistemas de coleta. 

Ainda que tais dados inspirem certo otimismo, verificam-se três ordens de 

preocupações principais em relação ao citado quadro do saneamento no Estado de São 

Paulo: (i) em primeiro lugar, os problemas relacionados às disparidades regionais e à 

limitada capacidade de investimento e melhorias nos sistemas de abastecimento de 

água, conforme bem explicitam os dados do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de 

Água (ANA, 2011a, 2011b); (ii) quanto aos esgotos, subsistem inúmeras ligações 

clandestinas diretas aos corpos d´água ou às redes pluviais, além de uma baixíssima 

cobertura por tratamento de esgotos, caracterizando um passivo ambiental de grandes 

proporções, cujo resgate configura-se como um dos principais esforços a ser 

empreendido pelo Estado nos próximos anos; e (iii) por fim, e não menos importante, os 

problemas relacionados à má disposição e tratamento de resíduos sólidos, além de 

cargas difusas e do run off urbano, cujos impactos são igualmente relevantes à saúde da 

população. 

A ausência ou a debilidade dos sistemas de saneamento implica, diretamente, na 

poluição de rios, córregos, lagos, etc., limitando o uso múltiplo das águas (navegação, 

pesca, recreação e lazer, captações, irrigação e uso industrial) e provocando, dentre 

outros fenômenos, a redução ou a extinção da biodiversidade, a poluição visual, a 
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contaminação de recursos naturais e aquíferos subterrâneos, o assoreamento de corpos 

d’água ou a perda de mananciais de abastecimento público, por exemplo. Enquanto a 

maior parte dos benefícios sanitários realiza-se pelo simples esgotamento das casas por 

redes coletoras de esgoto, eliminando-se a proximidade e o contato da população com 

os dejetos, o que na maioria das vezes se assegura mesmo quando a rede lança os 

resíduos sem tratamento em cursos d’água de baixo caudal, os efeitos sobre o ambiente 

natural são muito diferentes, frequentemente traduzindo-se em prejuízos com relação ao 

equilíbrio dos ecossistemas. 

Por evidente, tais aspectos sanitários e ambientais estão intimamente 

relacionados ao contexto social, econômico, jurídico e institucional, tanto das famílias 

quanto do próprio ambiente, onde fatores como a renda média domiciliar, o produto 

interno bruto, a escolaridade, a inclusão social e as condições de moradia são 

determinantes para que se alcancem melhores condições de salubridade humana e 

ambiental e, com efeito, de qualidade de vida. Ainda que não se conteste a associação 

entre tais aspectos, há que serem estabelecidas relações objetivas – quali-quantitativas – 

entre eles, buscando-se compreender como sua sinergia influencia o estado de bem estar 

e de saúde de uma comunidade, município, bacia hidrográfica ou região. 

Os impactos desse conjunto na qualidade de vida e na saúde da população deve, 

num passo seguinte, criar condições para a tomada de decisão em torno do planejamento 

e do desenvolvimento local e regional sustentável, enquanto elementos voltados à 

promoção da saúde. De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2007), há 

um conjunto relevante de doenças de veiculação hídrica que têm relação direta com a 

ausência ou com a má qualidade da água captada, tratada e distribuída, e com a 

debilidade na coleta, afastamento e tratamento dos esgotos sanitários, incluindo-se a 

cólera, as doenças diarreicas e gastrointestinais, hepatites, dengue, leptospirose, 

esquistossomose ou mesmo a malária. 

Muito embora a redução da morbimortalidade tenha causas combinadas, 

conforme postulam vários autores, é bastante certa a relação entre as melhorias 

sanitárias, ambientais e socioeconômicas e a notável evolução na redução da incidência 

e prevalência das doenças mencionadas. 
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Sob a perspectiva econômica, por exemplo, discutem-se formas de 

financiamento do setor de saneamento ambiental com vistas à diminuição dos déficits 

de infraestrutura e, com efeito, melhoria das condições de salubridade, cujo debate tem 

questionado a capacidade e agilidade do setor público na provisão e eficiência na 

alocação de recursos e, de outro lado, as formas de participação privada (parceiras 

público-privadas, concessões onerosas, entre outras). 

A discussão de prioridades de investimentos em ampliação das redes e 

tratamento de esgotos é tema de um debate contínuo entre os planejadores e gestores do 

setor, sobretudo quando se discutem as formas de tratamento em bacias hidrográficas 

mais críticas, estabelecendo como critério geral soluções graduais que se iniciam por 

níveis de tratamento primário, cuja situação rebate, diretamente, na capacidade de 

absorção dos corpos d’água ao longo de seus cursos, na elevação dos níveis de 

salubridade, nas condições socioeconômicas da população e na sua capacidade de 

pagamento de tarifas. 

Por fim, no âmbito institucional, apesar da histórica debilidade e ausência de 

diretrizes nacionais para o setor de saneamento, os últimos anos registraram avanços 

significativos, com a aprovação da chamada Lei de Consórcios Públicos (Lei Federal 

11.107/05) e da Lei Federal de Saneamento (Lei Federal 11.445/07), as quais deram um 

novo impulso e imprimiram novas dimensões para a organização e regulação do setor 

de saneamento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E CONCEITUAL 

2.1. Associação entre Saúde, Saneamento, Ambiente e Socioeconomia 

Saúde é parte integrante do bem-estar social, conforme reza a definição clássica 

da Organização Mundial da Saúde - OMS. Conforme SCLIAR (2007), o conceito de 

saúde teve como marco referencial a Carta de Princípios de 7 de abril de 1948 – 

oficialmente declarado o Dia Mundial da Saúde – quando se estabeleceu que “saúde é o 

estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade” (OMS, 1948 apud SCLIAR, 2007). 

Antes disso, no entanto, o conceito de saúde baseado na ciência epidemiológica 

tinha suas raízes fortemente arraigadas nos fundamentos do evolucionismo biológico, 

nas teorias causalistas (sobretudo da unicausalidade) e do empirismo, preponderantes no 

século XIX. Destacam-se, nesse âmbito, a notória e pioneira pesquisa de John Snow, 

nos estudos da cólera na Inglaterra em 1853 (OPAS, 1989; PHILIPPI JUNIOR, 1992); 

de Baker sobre o saturnismo (em 1767); de Lind (escorbuto, em 1753) ou de Casal 

(pelagra em 1762), entre outros. 

O conceito de que para cada doença existiria um agente específico 

(unicausalidade) dominou os estudos epidemiológico à época (TERRIS, 1989), cujos 

princípios foram muito úteis para a prevenção e tratamento de doenças, sobretudo no 

continente europeu. O aumento na complexidade do modo de vida, das relações sociais 

e de trabalho, todavia, exaltaram a necessidade de ampliação ou revisão de conceitos da 

relação saúde-doença, ensejando – já no início do século XX – o fortalecimento das 

teorias multicausais, quando fatores ambientais e sociais se tornaram indispensáveis na 

análise epidemiológica. As explicações sobre causas das doenças passaram a adotar a 

chamada tríade epidemiológica, onde se destaca a interação entre o agente etiológico, o 

hospedeiro e o ambiente. Segundo BARATA (1985), a noção de causa é substituída 

pelo conceito de fator de risco, este compreendido como a condição que poderia 

aumentar a probabilidade de ocorrência de um problema de saúde. 

BARRETO (1990) corrobora a discussão, indicando avanços importantes nesse 

momento histórico, sobretudo no que concerne a doenças infecciosas, tais como a febre 

amarela, a doença de Chagas e a esquistossomose, situação semelhante ao das doenças 
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crônicas degenerativas, genéticas, agravos com causa de origem externa e distúrbios 

psicoemocionais, apontadas por FORATTINI (1980) como os principais problemas dos 

países desenvolvidos. 

Essa modernização do entendimento epidemiológico, desencadeada a partir da 

década de 40, foi chamada de Segunda Revolução Epidemiológica (WALL, 1995 apud 

ESCRIVÃO JUNIOR, 1998), incentivando novas percepções sociológicas em torno do 

conceito saúde-doença. 

É nesse contexto que a definição de 1948 da OMS, ainda que admitisse reflexos 

do pós-guerra, passou a evidenciar o conceito de saúde como o direito a uma vida plena, 

sem privações, introduzindo noções como a do campo da saúde (health field) idealizada 

por Marc Lalonde em 1974, o qual abrangia aspectos de grande importância para as 

pesquisas epidemiológicas mundiais, tais como a biologia humana, o meio ambiente, o 

estilo de vida e a organização da assistência à saúde. 

Se de um lado o conceito abrangente da OMS sugeria uma visão mais íntegra da 

saúde, por outro também gerou críticas de natureza técnica, política e ideológica, no 

qual o Estado era acusado, por exemplo, de intervir “na vida dos cidadãos, sob o 

pretexto de promover a saúde” (SCLIAR, 2007 p. 37)1. Essa situação viria, de fato, ser 

referendada após a declaração final na Conferência Internacional de Assistência 

Primária à Saúde realizada em 1978, no Cazaquistão, quando a OMS consolidou a ideia 

de que a saúde estaria intimamente ligada ao desenvolvimento e ao progresso social, 

sendo influenciada pela menor desigualdade entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, por exemplo. 

Essa abordagem foi sendo incrementada nos anos seguintes quando, em 

acréscimo aos fatores ambientais diretos, também passaram a integrar a discussão os 

chamados fatores de risco indiretos, representados por outras condições, tais como as 

“variáveis socioeconômicas, que assim como os fatores diretos, são submetidas aos 

                                                 
1 Com base nessa questão foram veiculados novos conceitos de saúde, como o de Christopher Boorse 
(1977), onde “saúde é ausência de doença”, onde a classificação dos indivíduos quanto a serem saudáveis 
ou doentes seria uma questão objetiva, relacionada ao grau de eficiência das funções biológicas, sem 
necessidade de juízos de valor. 
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tratamentos estatísticos habituais, de modo a que se possam estudar suas ligações com o 

problema de saúde” (GOLDBERG, 1990). 

Assim, o conceito de multicausalidade passa a ser estendido como rede de 

causalidade, sob uma perspectiva mais ampla e abrangente da relação saúde-doença, 

acolhendo os fatores sociais e ambientais mais complexos e, com isso, dando origem a 

uma concepção ecológica para os estudos epidemiológicos (TAMBELLINI, 1975). 

MacMahon, na década de 60, reuniu um conjunto considerável desses conceitos e 

noções em uma publicação referencial sobre os métodos e técnicas desenvolvidos para a 

pesquisa epidemiológica neste período, conforme indicado por BARRETO (1990). 

Muitos outros conceitos passaram a constar desse processo, como o de Dever, em 1976, 

quando enfatizou a necessidade de serem considerados todos os fatores que participam 

da prevenção de doenças e da recuperação da saúde. 

SOUZA (2007), a esse respeito, efetua uma análise precisa sobre o discurso 

preventivista e de promoção da saúde, esta última entendida como “algo capaz de 

proporcionar aos povos os meios necessários para a obtenção da melhoria de sua 

situação sanitária e de um maior controle sobre ela” (ANDRADE & BARRETO, 2002 

apud SOUZA, 2007, p. 127). A autora, ao destacar os trabalhos de STATCHENKO & 

JENICECK (1990), BUSS (2000) e FREITAS (2003), comenta existirem dois conceitos 

básicos ligados à promoção da saúde, onde o primeiro deles ressalta a preocupação com 

os comportamentos e estilos de vida dos indivíduos e, o segundo, adotando uma visão 

mais ampla, relacionada ao desenvolvimento das potencialidades individuais e 

coletivas, voltadas a intervenções ambientais. 

Assinala-se, nesse sentido, a Carta de Otawa de 1986, cujo documento veiculado 

na I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde estabeleceu o termo de 

referência a partir do qual as ideias de promoção da saúde se desenvolveram (SOUZA, 

2007). Com base nessa Carta foi adotado o chamado conceito positivo preconizado pela 

OMS, onde a saúde é tratada como  

algo que é muito mais do que a ausência de doenças, uma vez que são levados em 
conta na abordagem os macrodeterminantes do processo saúde-doença 
(alimentação, nutrição, habitação, saneamento, trabalho, educação, ambiente físico 
saudável, apoio social, estilo de vida responsável, cuidados de saúde) com o fim de 
transformá-los favoravelmente (BUSS, 2003). 



 

8 

CASTELLANOS (1997), ressalta a importância dessa visão mais ampla, 

entendendo que as condições de vida, como fatores de grande influência na saúde, 

sugerem certo nível de complexidade e indefinição, vez que a utilização de inúmeras 

variáveis pressupõe níveis elevados de incerteza quanto à relação entre elas. O autor 

sustenta que os modelos explicativos tentam mitigar essa complexidade, recortando 

situações e períodos definidos para explicar o processo saúde-doença. Naturalmente, a 

tais recortes estão relacionados riscos de se negligenciarem os fenômenos sociais, 

econômicos e ambientais mais complexos, tais como as relações entre comunidades, 

tradições, hábitos e costumes, uso dos recursos ambientais pela população, ocupação do 

território, entre tantos outros. 

No entanto, em defesa dessas fortes associações entre diversos fatores, SOUZA 

destaca que em adição ao texto da Carta de Ottawa, outro documento – a Carta de 

Sundsvall (SOUZA, 2007 p. 129) – considera que o ambiente não é restrito apenas à 

dimensão física ou natural, mas inclui as dimensões social (normas, costumes e relações 

sociais), econômica (recursos para a saúde e desenvolvimento sustentável), política 

(participação democrática nas decisões) e cultural (utilização da capacidade e do 

conhecimento feminino em diversos setores). 

Sob a ótica da promoção da saúde, portanto, a abordagem conjunta desses 

aspectos é essencial para que sejam percebidas melhorias nas taxas de morbimortalidade 

e nas condições de bem estar das populações. Para a população dos países em 

desenvolvimento, por exemplo, os problemas prioritários ainda são os de nível local ou 

microrregional, relacionados basicamente ao saneamento, à disponibilidade de água 

potável, remoção de lixo, poluição de rios, praias e baías. São geradores de problemas 

importantes de saúde e sua solução depende, na maioria das vezes, da integração 

intersetorial e entre os diversos níveis de governo. 

A Lei Federal 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de 

saúde, define que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros 

“a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. Tal visão 

integrada é corroborada por PHILIPPI JR. (1988), que destaca que a saúde pública deve 
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prevenir também a doença e investigar suas causas no ambiente, levando-se em conta a 

sua vinculação com as condições do meio físico ou biológico, que eventualmente se 

encontrem em condições inadequadas. 

É no nível das populações, usualmente, que a dimensão ecológica do setor saúde 

é percebida com maior clareza, na forma dos binômios: saúde-saneamento, saúde-

ambiente ou saúde-economia. A saúde, no âmbito dessas dimensões, está diretamente 

relacionada ao abastecimento público de água e saneamento; à saúde dos trabalhadores; 

à seguridade no uso de substâncias químicas; ao manejo de resíduos sólidos domésticos 

e hospitalares; às condições de habitação, ao uso e ocupação do território; ao controle 

dos riscos de saúde relacionados com o ambiente; e, sobretudo, à condição de vida e 

hábitos da população.  

Revestem-se de singular importância, ainda, os estudos demográficos, os quais 

guardam sensível relação com todas as pesquisas de saúde pública. Como bem aponta 

FORATTINI (1980), “constitui objetivo precípuo da demografia descrever os aspectos 

de densidade, natalidade, mortalidade, dispersão e outros, concernentes à população 

humana. Aplicação de tais conhecimentos reveste-se de grande significado para 

numerosos ramos de pesquisa, entre os quais, os de ordem epidemiológica”. 

No caso específico do saneamento, há um conjunto superlativo de experiências 

descritas na literatura que confirmam a ampla relação com a melhoria das condições de 

saúde. Do ponto de vista conceitual, entende-se como saneamento ambiental2  

o conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade 
Ambiental (o destaque é nosso), por meio de abastecimento de água potável, 
coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da 
disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças 

                                                 
2 O saneamento básico, a seu tempo, diferencia-se do conceito de saneamento ambiental por restringir-se 
ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, ou seja, “saneamento básico corresponde às ações 
voltadas ao abastecimento de água tratada e ao esgotamento sanitário, entendido este último como a 
coleta de esgoto e seu tratamento.” MOREIRA (2000). Tal característica também está explícita na 
Política de Saneamento do Estado de São Paulo, promulgada através da Lei Estadual no 7.750 de 31 de 
março de 1992, como sendo  “... as ações, serviços e obras considerados prioritários em programas de 
saúde pública, notadamente o abastecimento público de água e a coleta e tratamento de esgotos” 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1992). Contudo, em contradição ao disposto acima, a Lei 
Federal do Saneamento (LF 11.445/07) estabelece nos seus princípios fundamentais que os serviços de 
saneamento básico abrangem o  abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos, além da disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais (incisos III e IV do artigo 2º). 
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transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de 
proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural (BRASIL, 2007). 

A salubridade ambiental em referência é igualmente conceituada pela FUNASA 

como “o estado de higidez em que vive a população urbana e rural, tanto no que se 

refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou 

epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de 

promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo de 

saúde e bem estar”. 

A OPAS (BRASIL, 2004), ao referir-se às ações de saneamento básico 

veiculadas nos últimos anos pelo Ministério da Saúde, com o propósito de reduzir 

algumas doenças infecciosas e parasitárias, define como principais ações o 

abastecimento de água (AA), as melhorias sanitárias domiciliares (MSD) e o 

esgotamento sanitário (ES), pondo em evidência a relação entre as ações de saneamento 

e os efeitos na melhoria da saúde. A avaliação desses efeitos, contudo, nem sempre se 

configura numa tarefa de fácil realização por parte dos planejadores ou gestores de 

serviços públicos, à medida que se exige um esforço coordenado e organizado de 

registro, sistematização, monitoramento e avaliação tanto das ações de saneamento 

quanto do estado de saúde das comunidades diretamente afetadas pelos 

empreendimentos ou serviços prestados. Além disso, também se requer a superação de 

entraves conceituais e metodológicos, resultantes das características dinâmicas e 

multifatoriais determinantes das condições de saúde das populações e das intrincadas 

relações com os aspectos econômicos, sociais e culturais de cada sociedade, em cada 

momento histórico (VIEIRA DA SILVA & FORMIGLI, 1994; SANTANA et al., 1997 

apud BRASIL, 2004). 

SOUZA (2007) enaltece uma abrangência ainda mais ampla do saneamento 

enquanto fator de promoção da saúde, destacando que o saneamento compreende, além 

da implantação de estruturas físicas de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, um 

conjunto não menos restrito de ações de educação para os usuários dos sistemas; um 

conjunto de políticas que estabelecem direitos e deveres dos usuários e prestadores, 

assim como articulações setoriais; e uma estrutura institucional capaz de gerenciar o 

setor de forma integrada aos outros setores ligados à saúde e ao ambiente. 



 

11 

Dada a importância e a influência que o saneamento vem demonstrando nas  

condições de saúde das populações, há que se ponderar, no nível conceitual, o conjunto 

das chamadas doenças de veiculação hídrica. 

Na década de 70, por força de diversas iniciativas governamentais, as doenças 

infecciosas receberam diversas classificações, preponderantemente associadas a suas 

vias de transmissão e ciclo das doenças, visando alcançar estratégias mais adequadas 

para o seu controle (HELLER, 1997). A classificação ambiental das infecções, segundo 

o mesmo autor (Op. Cit) pode ocorrer de três maneiras: as infecções relacionadas com a 

água, com as excretas e com os resíduos sólidos. 

A Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2007) estabelece no seu Manual de 

Saneamento um grupo de 21 doenças associadas à água, conforme apontado no Quadro 

2.1 adiante. 
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Quadro 2.1. Doenças relacionadas com o abastecimento de água, segundo a FUNASA (BRASIL, 2007) 

Transmissão Doença Agente patogênico Medida 

Pela água. 

Cólera 
Febre tifóide Giardíase 
Amebíase 
Hepatite  infecciosa 
Diarreia aguda 

Vibrio cholerae   O 1 e O 139; 
Salmonella  typhi; Giardia lamblia; Entamoeba histolytica; 
Hepatite virus A e E; 
Balantidium  coli, Cryptosporidium, Baccilus cereus, S. 
aureus, Campylobacter, E. coli enterotoxogênica 
e enteropatogênica, enterohemolítica, Shigella, Yersinia 
enterocolitica, Astrovirus, Calicivirus, Norwalk, Rotavirus A e 
B; 

- Implantar sistema de abastecimento e 
tratamento  da água, com fornecimento 
em quantidade e qualidade para consumo humano,  
uso doméstico e coletivo; 
- Proteger de contaminação os mananciais e fontes de 
água; 

Pela falta 
de limpeza, higienização 
com a água. 

Escabiose 
Pediculose (piolho) Tracoma 
Conjuntivite  bacteriana aguda 
Salmonelose Tricuríase 
Enterobíase Ancilostomíase 
Ascaridíase 

Sarcoptes scabiei; 
Pediculus humanus; Clamydia trachomatis; Haemophilus 
aegyptius; 
Salmonella  typhimurium, S. enteritides; Trichuris trichiura; 
Enterobius vermiculares; Ancylostoma duodenale; Ascaris 
lumbricoides; 

- Implantar sistema adequado de 
esgotamento sanitário; 
- Instalar abastecimento de água preferencialmente 
com encanamento no domicílio; 
-  Instalar melhorias  sanitárias domiciliares  e 
coletivas; 
-  Instalar reservatório  de água adequado com limpeza  
sistemática  (a cada seis meses); 

Por vetores que se 
relacionam com a água. 

Malária 
Dengue 
Febre amarela 
Filariose 

Plasmodium  vivax, P. malarie e  P. falciparum; 
Grupo B dos arbovírus; RNA vírus; 
Wuchereria bancrofti; 

-  Eliminar o aparecimento de criadouros 
de vetores com  inspeção sistemática  e medidas  de 
controle  (drenagem,  aterro e outros); 
-  Dar destinação final adequada aos resíduos sólidos; 

Associada à água. Esquistossomose 
Leptospirose 

Schistosoma  mansoni; 
Leptospira interrogans; 

-  Controlar  vetores e hospedeiros 
intermediários. 

   
Fonte: Adaptado  de Saunders,  1976; BRASIL (2007) 
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CAIRNCROSS e FEACHEM (1993) também consideram mecanismos de 

transmissão para organizar as doenças em grupos de (i) transmissão  hídrica, ou feco-

oral, onde o organismo patogênico encontra-se na água que é ingerida; (ii) transmissões 

relacionadas com a higiene, envolvendo os hábitos individuais; (iii) transmissão baseada 

na água, quando o patógeno se desenvolve parcialmente em um animal aquático; (iv) 

transmissão por um inseto ou vetor, nos casos em que os transmissores são insetos que 

se procriam na água. 

Há, também, outras formas de classificação dessas doenças, considerando, por 

exemplo, a sua forma de contágio, para as doenças relacionadas com as excretas. Nesta 

classificação, as doenças são subdividias em seis categorias: doenças feco-orais não 

bacterianas, doenças feco-orais bacterianas, helmintos do solo, teníase, helmintos 

hídricos e doenças transmitidas por insetos (CAIRNCROSS e FEACHEM, 1993 apud 

ARTEIRO, 2007). 

Vários trabalhos demonstram a relação entre as condições de saneamento e a 

maior incidência, morbidade ou mortalidade por doenças de veiculação hídrica no 

Brasil, tais como os de SEROA DA MOTTA & REZENDE (1999), SEROA DA 

MOTTA et al. (1994), MENDONÇA & SEROA DA MOTTA (2005), KASSOUF 

(1994), HELLER (1997), LUDWIG et al. (1999), TEIXEIRA et al. (2011), DA COSTA  

et al. (2005), HELLER (1998), LIBÂNIO et al. (2005), SOARES et al. (2002), 

BARCELLOS & BASTOS (1996), RIBEIRO et al. (2002), OLIVEIRA (1975), 

SOUZA (2007), ALVES E BELLUZZO (2004), WERNECK & COSTA (2005), entre 

tantos outros. 

MENDONÇA & SEROA DA MOTTA (2005), estimaram um modelo 

econométrico utilizando técnicas de painel que correlaciona indicadores de saúde com 

indicadores de saneamento para o período 1981-2001 no Brasil. Nesse estudo, os 

autores demonstraram que “foi significativa a redução da mortalidade infantil no Brasil 

associada às doenças de veiculação hídrica” ao longo das duas décadas avaliadas, a 

partir da melhoria na cobertura dos serviços de saneamento e também devido ao acesso 

aos serviços de educação e saúde. Os resultados econométricos da pesquisa 

possibilitaram estimar um custo médio para salvar uma vida para cada tipo de serviço 

prestado (no caso dos serviços de água e esgoto, chegou-se ao montante de R$ 409 mil 
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por vida salva, enquanto o valor foi de R$ 354 mil/vida salva no caso dos serviços de 

saúde), de modo que a redução do analfabetismo foi considerada a alternativa mais 

barata para baixar a taxa de mortalidade. Os autores concluíram e sugeriram, ainda, que 

as ações preventivas de saneamento, em particular no tratamento da água, seriam mais 

justificáveis economicamente para a contínua redução da mortalidade infantil do que os 

gastos defensivos nos serviços de saúde. 

A pesquisa de LIBANIO et al. (2005) realizou uma avaliação entre indicadores 

sociais, disponibilidade hídrica, saneamento e saúde pública, buscando destacar a 

dimensão da qualidade da água na gestão dos recursos hídricos. Esse estudo concluiu 

que o bem estar das populações, avaliado em função de indicadores sociais e de saúde, 

em diversos países e no Brasil, é melhor retratado pela abrangência dos serviços de água 

e esgoto do que propriamente pelo potencial hídrico ou pela disponibilidade hídrica de 

água per capita. Essa visão, de outro lado, reforçou o amplo nível de relacionamento 

entre os setores de recursos hídricos e saneamento, a fim de assegurar água de boa 

qualidade e, com efeito, produzir efeitos benéficos nas melhorias de saúde das 

populações. Destacam, ainda, os autores que “o sistema de gestão de águas a ser 

implementado no país somente garantirá o aproveitamento sustentável desse recurso se 

for estabelecida uma nova dinâmica para o planejamento e para a realização de ações de 

saneamento – ou de proteção ambiental, em caráter mais amplo – de forma integral e 

coordenada”, cujas questões reforçam o papel e a importância do planejamento e do 

desenvolvimento na relação saúde-saneamento. 

O trabalho de LUDWIG et al. (1999) estudou a distribuição de enteroparasitos 

mais frequentes na população do município de Assis-SP, entre 1990 e 1992, permitindo 

o estabelecimento de uma correlação entre as condições de saneamento básico (ligações 

de água e esgoto) e a frequência de parasitoses. Os autores encontraram maior 

frequência de resultados entre faixas etárias de 3 a 12 anos. 

Em 1997, HELLER publicou uma das principais referências sobre saneamento e 

saúde no Brasil, cujo trabalho detalhou desde a evolução histórica dessa relação, até 

indicadores de impacto das intervenções em saneamento nas taxas de diarreia, além de 

delineamentos epidemiológicos aplicáveis a estudos dessa natureza. Em 1998 

(HELLER, 1998), o mesmo autor conceitua e comenta a situação do saneamento no 
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País, destacando aspectos da relação saúde-saneamento, além de confrontar indicadores 

de desenvolvimento de diversos países, com ênfase ao Brasil. Nesse trabalho, 

menciona-se que, à época, entre 256 estudos publicados, 198 deles abrangeram o 

abastecimento de água, 104 o esgotamento sanitário e 67 a limpeza pública, os hábitos 

higiênicos e outras exposições, predominantemente sobre a realidade asiática (29%). 

Também são indicadas, nessa pesquisa, algumas lacunas na relação saneamento-saúde, 

a saber: (i) distinção das populações sob risco, para diversas situações de ausência de 

condições adequadas de saneamento; (ii) efeito das intervenções sobre os diversos 

agravos à saúde e indicadores; (iii) efeito de cada intervenção em saneamento 

isoladamente; (iv) efeito conjugado das intervenções, inclusive modificação de efeito de 

uma intervenção sobre outras; e (v) quantificação de riscos. 

DA COSTA et al. (2005) destacam a seleção de indicadores sanitários como 

sentinelas na prevenção e controle de doenças e agravos relacionados ao saneamento, 

enfocando, especificamente, indicadores epidemiológicos e utilizando avaliações 

estatísticas descritivas em nível municipal. A pesquisa elaborada pelos autores revela 

que a mortalidade infantil foi o indicador que demonstrou maior confiabilidade e 

consistência, além da mortalidade por doenças diarreicas em crianças menores de cinco 

anos, ainda que se tenham ressaltado, nessa avaliação, problemas de subnotificação. 

Quanto à morbidade, foi destacada a morbidade por doença diarreica em crianças 

menores de cinco anos, cujo indicador se beneficiou da monitorização de doenças 

diarreicas agudas – MDDA nos municípios. 

Em referência a um estudo comparativo de saúde e saneamento nos Estados 

Brasileiros, TEIXEIRA et al. (2011) efetuaram análise entre os anos de 2001 e 2006, 

visando mensurar melhorias na situação da saúde no Brasil em decorrência do aumento 

no aporte de investimentos a partir de 2003 na área de saneamento básico. Foram 

avaliados três indicadores de saúde e abrangidos inúmeros indicadores demográficos, 

socioeconômicos, de morbidade e fatores de risco, recursos financeiros, cobertura por 

serviços de saúde e de saneamento, entre outros. Os autores concluíram que apenas o 

esgotamento sanitário apareceu como indicador comum a todas as análises efetuadas, 

cuja baixa cobertura contribui para a mortalidade infantil no País. A mortalidade 

proporcional por diarreia esteve associada aos estados mais pobres do Brasil, sendo, por 
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outro lado, os Estados que mais receberam recursos para investimentos em obras de 

saneamento básico no âmbito do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (Op 

cit., p. 203). Também foi observado que, quanto maior a mortalidade proporcional por 

doenças infecciosas e parasitárias para todas as idades nos Estados, menor a cobertura 

por sistemas de abastecimento de água, sugerindo que a primeira é resultante de 

patogenias relacionadas à contaminação da água para consumo humano. A pesquisa 

finaliza com a constatação de que entre 2001 e 2006 houve melhoria nos indicadores de 

saúde estudados, porém não expressiva, sugerindo que é “fundamental a perene 

utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social na decisão sobre 

a priorização de investimentos em saneamento básico no país”. 

TEIXEIRA & GUILHERMINO (2006), também avaliaram a associação entre 

condições de saneamento (água, esgotamento sanitário, coleta de lixo) e indicadores 

epidemiológicos (taxa de mortalidade infantil, mortalidade proporcional por doença 

diarreica aguda em menores de cinco anos de idade e mortalidade proporcional por 

doenças infecciosas e parasitárias para todas as idades), utilizando dados secundários de 

2003 do IDB - Indicadores e Dados Básicos para a Saúde, do Ministério da Saúde, cuja 

pesquisa contribuiu para conclusões posteriores (TEIXEIRA et al., 2011). 

Também se destaca o estudo de MARTINS et al. (2001), que avaliaram o 

impacto do saneamento básico na saúde da população de Itapetininga – SP entre os anos 

de 1980 a 1997. Os autores utilizaram dados relacionados a saneamento básico, 

educação e desenvolvimento econômico do município, os quais foram considerados 

como variáveis independentes e os relacionados com a saúde da população, as variáveis 

dependentes (Mortalidade Infantil, Pós-Neonatal e Doenças Infecciosas Intestinais e 

Helmintíases). Foram empregadas correlações estatísticas (Pearson) e Regressão Linear 

Múltipla, concluindo-se que investimentos anuais de US$ 0,37 milhões em saneamento 

básico contribuíram para a redução de um óbito, na fase pós-neonatal, por mil nascidos 

vivos. Para a redução de um óbito causado por Doenças Infecciosas Intestinais e 

Helmintíases, por 100 mil habitantes, o modelo estatístico utilizado indicou que foram 

necessários investimentos anuais de US$ 2,78 milhões. 

Muitos outros trabalhos são dignos de menção, sobre os aspectos técnicos da 

relação saúde-saneamento-ambiente-socioeconomia, sobretudo em outras dimensões de 
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análise, tais como a pesquisa de SOUZA et al. (2007) que avaliou os discursos sobre a 

relação saneamento-saúde-meio ambiente no âmbito da legislação brasileira. Nesse 

trabalho, verificou-se – quanto aos conceitos - que há predominância de uma visão 

preventivista, além da existência de ambiguidades dentro de mesmas leis ou, ainda, a 

ocorrência de omissões. No que concerne às práticas, os autores concluem que 

predominam discursos promocionais, indicando, também, ambiguidades e omissões 

discursivas. Ainda em 2007, SOUZA aprofunda a análise sobre o discurso preventivista 

e de promoção da saúde, identificando quatro tipos de discursos predominantes: (i) um 

primeiro, que trata do reconhecimento da relação saneamento-saúde-ambiente pela 

legislação brasileira; (ii) a segunda, onde essa relação é medida por fatores diversos; 

(iii) a terceira, onde a mesma relação demanda políticas integrativas, revelando que um 

dos maiores desafios, a esse respeito, é o atendimento a populações pobres concentradas 

em favelas ou dispersas no meio rural; e (iv) a relação saneamento-saúde-ambiente 

podendo ser avaliada pelo uso de indicadores. 

Outros estudos, como o de SOARES et al. (2002) estabelecem uma relação 

objetiva entre saneamento, saúde pública e meio ambiente e as ações de planejamento 

do saneamento em centros urbanos. Nesse caso, os autores apontam para a necessidade 

de compreender essa relação de forma adequada e coerente, visando conferir meios para 

se estabelecer uma certa ordem de prioridades, apoiando-se em estudos comparativos, 

avaliação de impactos e análise integrada de alternativas. 

Com respeito, especificamente, à relação com a socioeconomia, FIGUEIREDO 

et al. (2003) avaliam os impactos da saúde sobre o crescimento econômico na década de 

90, para os Estados brasileiros. O objetivo foi o de verificar se o estado de saúde 

impactava diretamente o crescimento econômico brasileiro na década de 90 e, também, 

de avaliar o efeito indireto do estado de saúde sobre o crescimento econômico através 

de sua relação com a escolaridade. Nesse estudo, os autores estimaram o modelo de 

crescimento econômico incluindo a taxa de mortalidade infantil como variável proxy 

para o estado de saúde, avaliando o efeito direto dessa variável e a consequente 

alteração no efeito da escolaridade sobre o crescimento econômico. Também se buscou 

interagir a taxa de mortalidade infantil com a variável de escolaridade e com a taxa de 

fecundidade, verificando os efeitos sobre o crescimento do PIB per capita. As 
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conclusões mostraram que o estado de saúde contribui positivamente para o crescimento 

econômico, onde reduções nas taxas de mortalidade infantil aumentam a taxa de 

crescimento do PIB real per capita, atribuindo-se o efeito à educação. Noutro sentido, 

os autores indicam que uma maior taxa de mortalidade infantil tende a reduzir o efeito 

positivo da educação sobre a taxa de crescimento do PIB. 

A relação entre saúde, PIB e crescimento econômico, assinale-se, tem sido 

objeto de muitos estudos em todo o mundo. PRESTON (1975) já estudava a existência 

de interdependência entre o PIB per capita e a expectativa de vida num conjunto de 

países entre as décadas de 30 e 60. GALLUP & SACHS (2001) também analisaram as 

consequências das disparidades econômicas enquanto fator limitante ao crescimento e à 

saúde, quando estudou a influência dos altos níveis de malária em países pobres. 

Na pesquisa de PRITCHETT & SUMMERS (1996) ressaltam-se evidências da 

relação entre saúde e desenvolvimento, onde os resultados sugerem amplo 

relacionamento entre riqueza e saúde, sendo possível a existência de nexo causal. 

Empregando proxies, os autores verificaram o efeito isolado da renda sobre a saúde por 

meio do uso de variáveis instrumentais. Nesse trabalho, fica evidente que os fatores 

determinantes para o crescimento parecem influenciar também o nível de saúde e, no 

sentido contrário, a relação de causalidade parece também associar a saúde ao 

rendimento. 

ACEMOGLU & JOHNSON (2007) também investigaram os efeitos da saúde 

sobre o PIB per capita de um conjunto de países, em cujo trabalho – a fim de isolar o 

sentido de causalidade entre as variáveis – sugeriu a construção de um instrumento 

específico a partir de variações exógenas ocorridas na mortalidade. ASHRAF et al. 

(2008) destacam que as melhorias de produtividade e renda per capita, decorrentes de 

modificações da saúde, somente seriam detectáveis após 30 anos. BECKER et al. 

(2005), a seu tempo, propõem uma forma de mensuração do crescimento do bem-estar, 

que abrange ganhos na saúde e na renda, constatando que as melhorias na expectativa 

de vida influenciam positivamente nas melhorias de bem estar e, portanto, da saúde. 
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2.2. Relação Saúde-Saneamento e Demais Variáveis 

2.2.1. Epidemiologia Observacional e o Estudo Ecológico 

O estudo integrado das características socioambientais, econômicas, 

institucionais e de salubridade das populações – e, com efeito, da distribuição 

geográfica das doenças, dos fatores etiológicos e socioambientais - é de suma 

importância para as avaliações de saúde, porquanto são indispensáveis para o 

planejamento e para a proposição de estratégias para a prevenção e tratamento dos 

agravos. 

A noção de saúde das populações, assinale-se, é evidenciada por FORATTINI 

(1980, p. 60) como sendo a base conceitual da saúde pública, ressaltando a clássica 

definição de WINSLOW (1920), como sendo “a arte e a ciência de prevenir a doença, 

prolongar a vida e promover a saúde e a eficiência, física e mental, mediante o esforço 

organizado da comunidade”. 

Para análises dessa natureza podem ser utilizados estudos epidemiológicos de 

natureza descritiva, analítica ou experimental, conforme indicam FORATTINI (1980), 

BARKER & HALL (1993), ROUQUAYROL (1988), GRANDA & BREILH (1989) e 

COLIMON (1990). Os estudos descritivos, segundo BARKER & HALL (1993, p. 6), 

são realizados para determinar a frequência de uma doença ou condição de saúde, 

relacionando ao tipo de pessoa, ao local e ao tempo onde há a ocorrência. FORATTINI 

(op.Cit, p. 62) classifica a epidemiologia descritiva como a primeira etapa dos estudos 

epidemiológicos, quando é necessária a descrição da frequência e distribuição dos 

agravos na população estudada. 

Os estudos analíticos, a seu tempo, são realizados para avaliar hipóteses a 

respeito das influências que determinam que uma pessoa seja afetada por uma doença 

enquanto uma outra não o é. Incluem-se, nesse âmbito, os estudos de caso-controle, de 

coortes, estudos seccionais (também chamados de transversais) e estudos longitudinais. 

FORATTINI (1980, p. 132) caracteriza os estudos transversais como 

o estudo seccional, também conhecido como estudo transversal ou da prevalência, 
é aquele em que, sem levar em conta os acontecimentos passados ou futuros, mede-
se a suposta causa e respectivo efeito em um dado momento ou lapso de tempo. 
Procura-se, assim, comparar as proporções dos “expostos” entre os indivíduos 
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“atingidos” e “não-atingidos”, resultantes de um levantamento ou inquérito 
executado para esse fim, ou de registros de dados disponíveis fidedignos. 

Os estudos longitudinais, diferentemente dos transversais cujas observações são 

efetuadas num determinado ponto do tempo, correspondem às observações realizadas 

numa população durante um período prolongado, o que não é o caso na presente 

pesquisa. 

Os estudos ecológicos correspondem à análise das ocorrências da doença/condição 

de saúde e da exposição de interesse entre agrupamentos ou agregações de indivíduos, 

aí incluídas as populações, comunidades, municípios, bacias hidrográficas, regiões, 

entre outros, com a finalidade de verificar possíveis associações ou correlações entre 

elas. Conforme LIMA-COSTA & BARRETO (2003), “em um estudo ecológico típico, 

medidas de agregados da exposição e da doença são comparadas”, não existindo 

informações sobre a doença e exposição do indivíduo, mas do grupo populacional ou 

agregado estudado, demonstrando, como principais vantagens, a possibilidade de 

examinar associações entre exposição e doença/condição relacionada na coletividade. 

Segundo os autores, “isso é particularmente importante quando se considera que a 

expressão coletiva de um fenômeno pode diferir da soma das partes do mesmo 

fenômeno”.  

BONITA (2010) também ressalta que os estudos ecológicos são úteis para gerar 

hipóteses, tendo em vista o fato de que as unidades de análise são grupos de pessoas ao 

invés de indivíduos. 

Os estudos ecológicos podem ser elaborados a partir da comparação entre 

populações em diferentes escalas de tempo e espaço, por exemplo, utilizando séries 

temporais definidas que permitem a comparação dos diversos períodos analisados. Uma 

das questões centrais e de maior atenção nos estudos ecológicos é o efeito de confusão 

causado principalmente pelas variáveis e dados socioeconômicos. De acordo com 

BONITA (Op. Cit., p. 43),  

embora fáceis de realizar, os estudos ecológicos são frequentemente difíceis de 
interpretar, uma vez que raramente é possível encontrar explicações para os 
resultados obtidos. Em geral, os estudos ecológicos baseiam-se em dados coletados 
com outros propósitos (dados de rotina ou secundários); assim, dados de diferentes 
exposições e de fatores socioeconômicos podem não estar disponíveis. Além disso, 
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uma vez que a unidade de análise é uma população ou um grupo populacional, a 
relação entre exposição e efeito no nível individual não pode ser estabelecida. 

HELLER (1997), citando os textos e métodos clássicos da epidemiologia 

(MACMAHON & PUGH, 1970; LILIENFELD & LILIENFELD, 1980; KLEINBAUM 

et al.., 1982; MAUSNER & KRAMER, 1985; KELSEY et al.., 1986; ROTHMAN, 

1986; LILIENFELD & STOLLEY, 1994; BRISCOE et al., 1985; BRISCOE et al., 

1986), destaca que os estudos epidemiológicos associados à avaliação de intervenções 

de saneamento sugerem, com maior ênfase, o emprego do método caso-controle ou o 

estudo seccional. Porém, de outro lado, aponta que o estudo ecológico “não é referido 

em todos os textos clássicos, mas já é atualmente considerado como um método situado 

no mesmo patamar dos demais” (MORGENSTERN, 1982; SCHWARTZ, 1994, apud 

HELLER, 1997). 

De acordo com LIMA-COSTA & BARRETO (2003), os estudos ecológicos são 

adequados para se comparar a ocorrência da doença ou condição relacionada à saúde e a 

exposição de grupos de indivíduos (populações de países, regiões ou municípios) 

verificando a existência de associação entre as variáveis. Nesses estudos, medidas de 

agregados da exposição e da doença são comparadas, cujas vantagens incluem a 

possibilidade de examinar tais associações na coletividade, diferenciando-se da soma 

das partes individuais. Também são vantagens reconhecidas desse método o baixo custo 

para a sua execução; a possibilidade de estudo simultâneo de várias populações; a 

factibilidade de avaliação de múltiplos fatores de risco potenciais (gênero, raça e 

condições econômicas, por exemplo); facilidade de obtenção e análise de dados 

públicos disponíveis; avaliação do contexto social e ambiental mais abrangente; visão 

estratégica das regiões e áreas de abrangência, sem associação com os níveis de 

exposição e fatores causais aplicados ao indivíduo, entre outras. 

Os estudos ecológicos, por abranger áreas geográficas, também foram alvo de 

inúmeros trabalhos que atribuem, à geografia médica, uma conotação estratégica nos 

estudos epidemiológicos. 

ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL (1992), ao tratar dos estudos ecológicos, 

enfatizam que “em um estudo ecológico, a área ecológica pode sintetizar um conjunto 

enorme de variáveis, aproximando mais esse tipo de estudo da realidade social 
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concreta”. Continuam os autores que, segundo o raciocínio epidemiológico 

convencional, tal estratégia de estudo não teria o poder de testar hipóteses. Porém, não 

há lógica nessa restrição porque o estudo ecológico consegue de fato testar hipóteses, só 

que em nível mais complexo de determinação. Neste nível de abordagem, mais 

totalizadora, não haveria lugar para o isolamento de variáveis componentes de modelos 

causais simples, de inspiração biológica. 

Todavia, um dos principais riscos de um estudo ecológico é, justamente, a 

chamada falácia ecológica, amplamente discutida na literatura (FORATTINI, 1980; 

WALDMAN, 1998; BONITA et al., 2010; SHY, 1997; MARMOT, 1998). ESCRIVÃO 

JUNIOR (1998, p. 21), no entanto, explicita o risco da falácia exaltando a importância 

dos estudos ecológicos na veiculação de um novo paradigma, quando indica que 

outros autores reafirmam que a metodologia utilizada em grande parte dos estudos 
epidemiológicos trata raça, classe social e condições econômicas  apenas  como  
"potenciais fatores confundidores" e raramente consideram o efeito das políticas na 
saúde da população. Inferir relações entre fatores de risco e doenças na população a 
partir de estudos em grupos de indivíduos poderia levar à "falácia biomédica" 
(SHY, 1997), ou "atomística" (MARMOT, 1998), de ocorrência mais frequente e 
acarretando piores consequências para a orientação da prática de saúde  pública que 
o seu inverso, a falácia ecológica. Preconiza-se, então, a adoção de um  novo 
paradigma, a "macro-epidemiologia", que seria responsável pelo desenvolvimento 
das bases de conhecimento para a ação da saúde pública (...) os estudos ecológicos 
podem ser tão potentes quanto os individuais para a formulação e teste de 
hipóteses (o destaque é nosso) sendo as preocupações quanto às falácias de nível 
válidas para ambos os tipos de desenho. 

Prossegue, ainda, este autor que, no desenho e na análise dos estudos deve ser 

considerada a chamada coerência de nível, significando que para cada nível de 

abordagem da realidade, deve haver certa coerência entre a forma de propor os 

problemas, a definição das unidades de análise, as variáveis e indicadores e os 

procedimentos de análise e interpretação. Ou seja, o estudo ecológico é uma 

metodologia de nível de abordagem (CASTELLANOS, 1997). 

BONITA (2010) menciona que a falácia ecológica (ou viés da pesquisa) ocorre 

quando “são tiradas conclusões impróprias com base em estudos ecológicos. O viés 

ocorre porque a associação observada entre as variáveis no nível de grupo não 

representa, necessariamente, a associação existente no nível individual.” TEIXEIRA 

(2009) esclarece, ainda, que “a falácia pode ocorrer não só quando se extrapolam 
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resultados do nível ecológico para o individual (falácia ecológica), como também do 

nível individual para o ecológico (falácia atomística)”. 

WERNECK & COSTA (2005) promoveram trabalho de comparação entre dados 

de diferentes escalas, com o objetivo de avaliar a validade do uso de dados censitários 

em substituição às informações geradas em nível individual. Baseando-se num estudo 

de caso-controle, de base populacional para investigar o impacto da ocupação urbana e 

degradação ambiental na incidência de leishmaniose visceral no Município de Teresina-

PI, os autores concluíram que 47% das estimativas de dados censitários poderiam ser 

consideradas medidas diferentes daquelas obtidas pelos dados individuais. Com isso, 

atestaram uma sensibilidade baixa para os dados censitários (60%) sugerindo que esses 

não fossem considerados “bons substitutos de dados individuais, mas expressões de 

conceitos que operam em outro nível hierárquico de determinação” (Op. Cit, p. 143). 

Esse poderia ser um dos exemplos claros da falácia ecológica, caso os dados censitários 

fossem circunscritos ao município e as explicações tivessem que ser efetuadas em nível 

individual. 

Em suma, os estudos ecológicos partem da premissa que o comportamento dos 

índices, taxas e demais indicadores epidemiológicos, sociais, econômicos e ambientais 

incidentes sobre um determinado espaço seguiriam um processo de probabilidade de 

ocorrência, avaliando riscos em determinados grupos. Ou seja, quer-se evidenciar a 

existência de padrões complexos, numa dimensão mais abrangente, ao invés de buscar 

fatores causais e determinantes em nível individual (SCHWARTZ, 1994). 

Saliente-se que, nesse caso, aplicam-se variáveis de interesse de agrupamentos, 

como lembra SUSSER (1994). Os estudos ecológicos, segundo TEIXEIRA (2009), 

também são essenciais na busca de hipóteses etiológicas para os problemas de saúde. 

2.2.2. Conceitos e Importância dos Indicadores 

A construção de um sistema de indicadores é fundamental para pesquisas 

epidemiológicas e, particularmente, para estudos ecológicos. No que se refere aos 

objetivos de um sistema de indicadores, CORVALAN et al. (1996)  e BRIGGS et al. 

(1996) acreditam que seja um meio de prover as políticas com informações, de 

demonstrar seu desempenho ao longo do tempo e de realizar previsões, podendo ser 
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utilizados para a promoção de políticas específicas e monitoramento de variações 

espaciais e temporais das ações públicas. 

Os indicadores permitem adquirir novos conhecimentos e transferir os 

conhecimentos existentes, não só aos investigadores, mas também aos responsáveis pela 

tomada de decisão e ao público em geral (ONU, 1977). Além disso, eles podem ser 

utilizados para descrever os prováveis resultados das políticas em curso, ou da sua 

ausência, ou ainda identificar a adaptação e definição de novas políticas. Assim, os 

objetivos de um sistema de indicadores devem não apenas contemplar os interesses do 

Poder Público em avaliar a efetividade, eficiência e eficácia das políticas adotadas, mas 

também ser um instrumento de cidadania, na medida em que informe aos cidadãos o 

estado do meio ambiente e da qualidade de vida (BORJA E MORAES, 2003). 

A definição do sistema de indicadores para avaliação das dimensões de saúde e 

saneamento, por vezes associada a variáveis socioeconômicas e ambientais, tem sido 

realizada por muitos pesquisadores como meio para a constatação de correlações e 

associações entre elas, baseando-se – para isso – em bancos de dados e sistemas de 

informações secundárias ou em coleta de dados primários. 

HELLER (1997) destaca que a escolha de uma variável ou de um indicador deve 

combinar os seus aspectos funcionais – vinculados às condições de saúde – e a 

adequação à pesquisa. O autor menciona, com relação aos indicadores de morbidade, 

que as enfermidades diarreicas têm sido referenciadas em vários trabalhos que 

estabelecem roteiros metodológicos para estudos de impacto de saneamento, devido à 

importância sobre a saúde pública, sobre a validade e confiabilidade dos instrumentos 

utilizados na sua determinação, a capacidade de resposta a alterações nas condições de 

saneamento e a exequibilidade para a sua determinação (BRISCOE et al., 1986 apud 

HELLER, 1997). 

Um bom exemplo da diversidade e da possibilidade de utilização de múltiplas 

combinações e associações entre indicadores, em prol da análise das condições de 

saúde, é apresentado por TEIXEIRA et al. (2011), na avaliação da associação entre 

saúde e saneamento nos Estados brasileiros, quando compara – através de correlações 

estatísticas - três indicadores de saúde como variáveis dependentes (taxa de mortalidade 
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infantil; mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de cinco anos 

de idade e mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias para todas as 

idades) com vários fatores de risco, divididos em cinco classes: 

• Indicadores demográficos: taxa de crescimento da população; grau de 

urbanização; taxa de fecundidade total; taxa padronizada de natalidade; e 

esperança de vida ao nascer; 

• Indicadores socioeconômicos: taxa de analfabetismo; Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita; razão de renda (número de vezes que a renda dos 20% mais 

ricos supera a dos 20% mais pobres em um Estado); proporção de pobres (% 

da população com renda familiar per capita de até meio salário mínimo); e 

taxa de desemprego; 

• Indicadores de morbidade e fatores de risco: proporção de nascidos vivos de 

baixo peso ao nascer; prevalência de déficit ponderal para a idade em crianças 

menores de cinco anos de idade; e prevalência de aleitamento materno 

exclusivo; 

• Indicadores de recursos: gasto público com saúde, como proporção do PIB; e 

gasto público com saneamento, como proporção do PIB; 

• Indicadores de cobertura por serviços de saúde e de saneamento: número de 

consultas médicas do Sistema Único de Saúde (SUS) por habitante; número 

de internações hospitalares no SUS por habitante; proporção de gestantes com 

acompanhamento pré-natal; cobertura vacinal no primeiro ano de vida; 

cobertura por sistemas de abastecimento de água; cobertura por sistemas de 

esgotamento sanitário; e cobertura por serviços de coleta de lixo. 

O autor destaca, ainda, que as variáveis independentes (fatores de risco) podem 

ser combinadas entre si, não tendo sido, porém, consideradas na pesquisa. 

Em estudos sobre qualidade de água, saneamento e saúde, LIBANIO et al. 

(2005) incorporam indicadores sociais (IDH e expectativa de vida), de saneamento 

(cobertura de água e esgoto), de saúde (morbidade e mortalidade) e dados de potencial e 

disponibilidade hídrica. WERNECK & COSTA (2005), em estudos realizados em 
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Teresina-PI, abrangeu indicadores de saneamento (abastecimento de água, esgoto e lixo) 

e a escolaridade, utilizando dados censitários comparáveis a dados individuais. 

TEIXEIRA & GUILHERMINO (2006) utilizaram – para a avaliação da saúde e 

do saneamento com base em dados secundários – a cobertura populacional por redes de 

abastecimento de água, por sistemas de esgotamento sanitário e por serviços de coleta 

de lixo e as taxas de mortalidade infantil, mortalidade proporcional por doença diarreica 

aguda em menores de cinco anos de idade e mortalidade proporcional por doenças 

infecciosas e parasitárias para todas as idades nos estados brasileiros. DA COSTA et al. 

(2005), em referência a estudos nos Estados de Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio 

Grande Sul, visando avaliar a influência da melhoria do abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário na saúde, empregaram indicadores de morbidade por doenças 

diarreicas (cólera, diarreia, gastroenterite de origem infecciosa presumível e outras 

doenças diarreicas de origem infecciosa presumível), de mortalidade geral e de 

mortalidade por doenças diarreicas. 

Em publicação da OPAS (BRASIL, 2004), a definição e a sistematização dos 

indicadores de saúde, saneamento, ambiente e socioeconomia são associadas a modelos 

explicativos de causa e efeito, utilizando, por exemplo, o chamado Modelo FPEEEA - 

Forças Motrizes, Pressões, Estados, Exposições, Efeitos e Ações, proposto pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS. 

O FPEEEA baseia-se no Projeto HEALDLAMP (Health and Environment 

Analysis for Decision-Making – Análise da Saúde e do Meio Ambiente para a Tomada 

de Decisão), cuja finalidade precípua é “a melhoria do apoio à informação para as 

políticas de saúde ambiental e a disponibilização de informações sobre os impactos da 

saúde ambiental em vários níveis aos responsáveis pela decisão, profissionais de saúde e 

ao público” (BRIGGS et al., 1996 apud BRASIL, 2004). Segundo a OPAS 

a matriz de causa e efeito proposta pela OMS é representada por uma cadeia 
intitulada Desenvolvimento - Meio Ambiente - Saúde, que revela o entendimento 
de que a saúde é o resultado da interação entre desenvolvimento e meio ambiente. 
Assim, por exemplo, as forças motrizes do desenvolvimento, representado pela 
urbanização e a industrialização, geram pressões sobre o meio ambiente que 
deterioram o seu estado e expõe a população à riscos, que podem gerar efeitos 
negativos para a saúde humana. 
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Modelos dessa natureza, como o preconizado pela OMS, também apoiam-se em 

princípios emanados de grandes diretrizes mundiais, entre elas o da própria Agenda 21 

Global, que indica no seu capitulo 40 a necessidade de existência e aplicação de 

indicadores de desenvolvimento sustentável, a fim de proporcionar uma base sólida para 

a tomada de decisão em todos os níveis e para contribuir para a sustentabilidade 

autorregulada e integrada entre meio ambiente e desenvolvimento (CNUMAD, 1996). 

Uma das primeiras aplicações do FPEEEA que se tem notícia, em nível 

governamental e na área da saúde, foi apontada por BORJA (2003), que registra o uso 

desse método no documento da OMS intitulado “Indicadores para o Estabelecimento de 

Políticas e a Tomada de Decisão em Saúde Ambiental”, publicado em 1998, cuja 

finalidade era a de fundamentar a área de vigilância ambiental. 

GIRALDO & BRANCO (2003) assinalam que o Ministério da Saúde entende 

que através do modelo DPSEEA da OMS - ou em português FPEEEA - podem ser 

integradas as análises dos efeitos dos riscos ambientais ao desenvolvimento e 

implementação de processos decisórios, políticas públicas e práticas de gerenciamento 

de riscos. A esse respeito, destacam KLIGERMAN et al. (2007) que o FPEEEA tem 

como uma de suas finalidades precípuas principais “retratar um sistema de indicadores 

de saúde ambiental, para descrever e analisar a ligação entre saúde, meio ambiente e 

desenvolvimento”, tendo sido usado na análise de situações globais (mais abrangentes) 

e, essencialmente, como subsídio à tomada de decisão. O mesmo autor, tendo como 

base a proposta da OMS, apresenta um fluxograma conceitual de um exemplo de 

aplicação e construção do FPEEEA, conforme apresentado na Figura 2.1 seguinte. 
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Figura 2.1. Exemplo de indicadores e sua associação ao modelo FPEEEA 

 

Fonte: OMS apud KLIGERMAN et al. (2007) 

A OPAS, ao definir um roteiro metodológico para avaliações do impacto de 

ações de saneamento sobre a saúde, desenvolveu o FPEEEA – e estabeleceu, por 

conseguinte, os indicadores – apoiando-se em quatro efeitos principais: 

• Efeito na saúde: relacionado à saúde humana e representando o impacto das 

ações de saneamento na morbimortalidade devido à inadequação ou ausência 

de saneamento no meio; 

• Efeito no meio ambiente: correspondendo ao impacto da ausência das ações 

de saneamento nos ecossistemas, sendo incorporado em um esforço de 

superar a concepção antropocêntrica geralmente presente nas políticas 

públicas; 

• Exclusão social: esse efeito trata da questão da mudança social referente ao 

saneamento, que uma política ou modelo de desenvolvimento pode promover; 
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• Efeito na cidadania: considera os reflexos da promoção de ações de 

saneamento ou de sua ausência nos níveis de cidadania. 

Com o modelo FPEEEA, a OPAS buscou explicar os determinantes sobre os 

quatro efeitos citados, ou seja, em função da precariedade do saneamento, pretendeu 

estudar as exposições, estados, pressões e as forças motrizes correspondentes, com seus 

respectivos fluxos relacionais (BRASIL, 2004). Nesse caso, cada célula de uma cadeia 

causal que inicia com a força motriz e culmina nos efeitos esperados, foi qualificada e 

quantificada com o uso de indicadores apropriados. 

No caso do eixo saneamento3, a OPAS definiu o sistema de indicadores – com 

base no FPEEEA – aliando-os a três dimensões (gestão, sanitária e tecnológica), em três 

componentes de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário e melhorias 

sanitárias domiciliares). 

Esse modelo fora aplicado por outros pesquisadores, como CABRAL & 

BERNARDES (2005), que buscaram analisar a importância das avaliações de políticas 

públicas e sociais e a complexa relação entre saneamento e saúde, aprofundando o 

conhecimento científico do modelo utilizado pela OMS na construção de sistemas de 

indicadores de saúde ambiental constituído pelo modelo FPEEEA. Os autores 

realizaram levantamentos de campo no município de Alagoinhas/BA, que 

proporcionaram uma análise de sensibilidade destes indicadores, a partir do 

conhecimento do grau de dificuldade na obtenção dos dados, além de permitir um 

detalhamento mais sólido na proposição de indicadores para os campos específicos da 

cadeia de causa e efeito. Os resultados obtidos confirmaram a flexibilidade de utilização 

do modelo FPEEEA e demonstraram que o estabelecimento de indicadores nos campos 

de análise específicos torna mais eficiente a tomada de decisão frente às deficiências 

encontradas. 

                                                 
3 O documento da OPAS considera quatro eixos que utilizam recursos metodológicos diferentes, de forma 
a contemplar as diversas interfaces da relação saúde e saneamento: Saneamento, Antropologia, 
Epidemiologia e Economia da Saúde. Essa definição baseou-se em um processo de discussão conduzido 
pela OPAS e o Ministério da Saúde. 
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Dadas as características e os diversos benefícios da Matriz FPEEEA, optou-se 

por adotar seus conceitos e fundamentos na presente pesquisa, como base referencial 

para a seleção de indicadores, conforme explicitado no capítulo metodológico. 

2.2.3. Correlações Estatísticas e Análises Espaciais: Conceitos e Aplicações 

A base da pesquisa epidemiológica é a análise estatística, cujos conceitos e 

ferramentas são necessários para a síntese e a análise dos dados e fenômenos que se 

deseja mensurar (BONITA, 2002). 

Há uma vasta literatura sobre metodologias estatísticas para uso em estudos 

ecológicos, destacando, entre as técnicas mais empregadas, os testes de hipótese onde 

predominam os métodos de teste t, teste do qui-quadrado, correlações (lineares, 

Pearson, etc.) e regressões lineares simples e múltiplas, paramétricas ou não 

paramétricas. 

Todavia, dada a amplitude do presente estudo e as ferramentas espaciais 

utilizadas, fez-se necessário compreender alguns instrumentos e métodos estatísticos 

aplicados às análises espaciais os quais, dadas as suas especificidades, merecem detida 

atenção por parte dos pesquisadores. 

Segundo RAMOS (2002), a necessidade de quantificação da dependência 

espacial presente num conjunto de geodados levou ao desenvolvimento da chamada 

estatística espacial. Conforme ANSELIN (1992) apud RAMOS (2002), “a 

característica que distingue a análise estatística dos dados espaciais é que seu foco 

principal está em inquirir padrões espaciais de lugares e valores, a associação espacial 

entre eles e a variação sistemática do fenômeno por localização.” 

No âmbito dos métodos estatísticos aplicáveis às análises espaciais, conforme se 

comentará mais profundamente nos itens seguintes, destacam-se: (i) a Média Móvel 

Espacial, a qual abrange o cálculo da média dos valores da vizinhança; (ii) os testes de 

pseudo-significância, aplicáveis aos chamados Índices de Moran ou medidas de 

vizinhança; (iii) estatísticas espaciais locais (ou indicadores locais de associação 

espacial – LISA); e (iv) métodos tradicionais de cálculos de média, mediana, moda, 

desvio padrão e variância, entre outros. 
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Os conceitos e definições relacionadas às análises espaciais passam, 

invariavelmente, pela compreensão dos padrões de distribuição das doenças ou, ainda, 

dos chamados caracteres epidemiológicos, conforme aponta MUDADO MALETTA 

(1988). Segundo o autor, os caracteres epidemiológicos são os modos da ocorrência 

natural das doenças nas comunidades em função de sua estrutura epidemiológica. Esses 

caracteres são, por conseguinte, classificados da seguinte forma: (i) as pessoas, 

compreendendo a distribuição, conforme os atributos da população; (ii) o tempo, 

referindo-se à distribuição cronológica; e (iii) o lugar, relativo à distribuição geográfica. 

No âmbito das pessoas incluem-se as características relacionadas à idade, sexo, grupo 

étnico, ocupação, condição socioeconômica, estado civil e outras variáveis familiares. 

No que diz respeito ao tempo, os caracteres se desdobram nas chamadas tendências 

seculares, variações cíclicas, sazonais e irregulares e as epidemias. 

Finalmente, com relação ao lugar, ressalta-se a importância da análise de 

variáveis espaciais atinentes ao processo de ocorrência das doenças segundo áreas ou 

regiões geográficas, sobretudo na elaboração de hipóteses sobre a etiologia dessas 

doenças. Comumente, nas análises geográficas costuma-se efetuar uma série de 

comparações, envolvendo desde a escala das ocorrências (em nível internacional, 

regional, local, individual), a tipologia das localidades e, também, as ferramentas 

disponíveis para a integração e espacialização das informações. CZERESNIA & 

RIBEIRO (2000) apresentam uma interpretação precisa a respeito da utilização do 

conceito de espaço em epidemiologia, reconhecendo que o estudo da distribuição 

geográfica da enfermidade é importante para a formulação de hipóteses etiológicas e 

para propósitos administrativos (MACMAHON & PUGH, 1978 apud CZERESNIA & 

RIBEIRO, 2000). Também destaca, no mesmo trabalho, o conceito de foco natural 

veiculado por Pavlovsky na década de 30, cujas bases contribuíram de forma relevante 

para a conceituação do espaço no campo da saúde. Dizia Pavlovsky que 

um foco natural de doença existe quando há um clima, vegetação, solo específicos 
e microclima favorável nos lugares onde vivem vetores, doadores e recipientes de 
infecção. Em outras palavras, um foco natural de doenças é relacionado a uma 
paisagem geográfica específica, tais como a taiga com uma certa composição 
botânica, um quente deserto de areia, uma estepe, etc., isto é, uma biogeocoenosis. 
O homem torna-se vítima de uma doença animal com foco natural somente quando 
permanece no território destes focos naturais em uma estação do ano definida e é 
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atacado como uma presa por vetores que lhe sugam o sangue (PAVLOVSKY apud 
CZERESNIA & RIBEIRO, 2000). 

Outros autores, como Max Sorre, também apresentaram contribuição substantiva 

à definição do espaço, indo além da abordagem de Pavlovsky, ao trabalhar a 

importância da ação humana na formação e dinâmica de complexos patogênicos. No 

Brasil, destacam-se os trabalhos de Samuel Pessoa, que criou uma das primeiras escolas 

de geográfica médica do País, no âmbito da então chamada medicina tropical. Com o 

apoio das ferramentas geográficas, deu importante contribuição aos estudos de vetores 

de doenças, como por exemplo, para a esquistossomose, doença de Chagas, filariose e 

malária. 

Porém, de modo inequívoco, uma das principais abordagens da importância do 

espaço nos estudos e na condição de saúde é trazida por Milton Santos. CZERESNIA & 

RIBEIRO, 2000, ao analisar profundamente o seu trabalho, aponta que a conceituação 

do espaço avança significativamente em uma nova leitura – bem mais integrada, 

saliente-se – trazendo-o como “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

sistemas de ações; (...) um conjunto de fixos e fluxos que interagem” (SANTOS, 1996). 

Segundo o autor, o espaço é aquilo que resulta da relação entre a materialidade das 

coisas e a vida que as animam e transformam, onde a configuração territorial é uma 

produção histórica resultante dessas relações. 

Eis uma leitura das mais relevantes para o setor de saúde, onde a acepção do 

espaço liga-se às necessidades humanas (materiais, espirituais, econômicas, sociais, 

culturais, morais e afetivas) e os sistemas de objetos e de ações interligam-se, não 

havendo como separar o natural do artificial. 

O uso de instrumentos e conceitos da geografia na análise e investigação dos 

problemas relacionados à saúde pública já é prática constante no âmbito da pesquisa 

epidemiológica, dada a sua importância na espacialização das informações e, por 

conseguinte, na facilitação da avaliação da distribuição e comportamento das doenças e 

dos fatores etiológicos. Citam-se inúmeros trabalhos a esse respeito, tais como o de 

SANTOS (2009) que analisou a influência do clima e do uso e da ocupação do solo na 

disseminação da hantavirose no Distrito Federal, no período de 2004 a 2008, utilizando 

dados epidemiológicos, climáticos e do uso da terra e imagens provenientes de sensores 
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orbitais com fins de elaborar tabelas, climogramas, gráficos e cartogramas para detalhar 

a espacialização da doença no território. 

No que diz respeito à evolução desse tipo de pesquisa, cumpre ressaltar 

SOBRAL (1986) quando menciona o aparecimento da geografia médica pela primeira 

vez em 1792 na obra de Ludwig Finke, vindo a se consolidar, somente, no nosso século, 

dados os novos paradigmas estabelecidos em torno da promoção da saúde. Durante essa 

evolução, considerava-se que a distribuição geográfica e a ecologia das doenças seriam 

os objetos de estudo da geografia médica. 

Cumpre destacar, também, os trabalhos de Jacques May, a partir de sua 

experiência no sudoeste asiático e Josué de Castro, escrevendo sobre a geografia da 

fome, cujos autores chamaram atenção para a questão das carências alimentares e as 

doenças a elas relacionadas, mapeando várias enfermidades causadas pela desnutrição 

no Brasil e abordando os diferentes fatores biológicos, econômicos e sociais envolvidos 

na distribuição espacial correspondente. 

Entre os inúmeros trabalhos de geografia médica, que utilizam métodos e 

técnicas na área da saúde, saneamento e ambiente, destacam-se os trabalhos de 

McGLASHAN (1972), LACAZ (1972), MEADE et al. (1988), PINA (1998), RIBEIRO 

& BINN (2000 a/b), RODRIGUES (2004), BONFIM & MEDEIROS (2008), ROJAS et 

al. (1999), RIBEIRO (2006), CARVALHÊDO & LIRA (2008), GUIMARÃES (2005a, 

2005b, 2007), BARCELLOS & BASTOS (1996), PEREHOUSKEI & CABRAL 

BENADUCE (2007), entre outros. 

Enquanto LACAZ (1972) demonstra uma conceituação clara da geografia 

médica, MEADE et al. (1988) identificam áreas de pesquisa, abrangendo, por exemplo, 

as causas da distribuição espacial de um dado fenômeno, onde a cartografia fornece 

instrumental importante, com mapas constituindo o primeiro processo de análise, 

levando-se em conta o fato de que os mapas participam do processo de conhecimento e 

compreensão da realidade. 

Na pesquisa de MACGLASHAN (1972), há destaque para a questão tecnológica 

como a principal responsável pelo desenvolvimento mais recente da geografia médica. 

Em RIBEIRO (2000), indica-se a importância da geografia médica despontando após a 
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crise financeira e de paradigmas do setor saúde vivenciadas na  década de 70, onde a 

priorização à atenção primária, ao desenvolvimento comunitário e à medicina 

preventiva agregaram-se o uso e o fortalecimento de ferramentas espaciais valiosas. 

BONFIM & MEDEIROS (2008) discutiram a trajetória da categoria espaço na 

epidemiologia e a sua relação com a geografia, ressaltando as implicações da 

organização social do espaço para a saúde da população e sua aplicação no cotidiano 

dos serviços de saúde. As autoras concluíram que o espaço é um importante 

instrumental a ser utilizado nas análises, no planejamento e nas ações de saúde, devendo 

se compreender a sua organização visando uma maior aproximação dos fatores 

relacionados ao desenvolvimento das doenças e da sua distribuição entre os diversos 

grupos sociais. 

ROJAS et al. (1999) avaliaram o uso atual de mapas no Brasil, através da análise 

de produções do IV Congresso Brasileiro de Epidemiologia, classificando os mapas 

segundo objetivos de ilustração da área de trabalho, demonstração de indicadores de 

saúde ou análise de dados espaciais. Os autores analisaram um total de 131 trabalhos 

científicos (11% do total do Congresso), sendo a maior parte destes utilizados como 

ilustração. Poucos trabalhos utilizaram mapas como meio de análise de eventos 

sanitários com expressão espacial, grande parte destes concentrados em poucas áreas 

temáticas e instituições de pesquisa. O acesso a bases de dados gráficos e não-gráficos e 

a existência de equipes multidisciplinares são apontadas, na pesquisa, como fatores 

limitantes ao uso de mapas nas pesquisas relacionadas à epidemiologia. 

Um dos aspectos que merece atenção e que decorre dos estudos e pesquisas 

vigentes, é o fato das análises espaciais estarem sendo utilizadas, predominantemente, 

pelas equipes e técnicos da vigilância em saúde, os quais necessitam dessas informações 

para avaliar a distribuição das doenças e os diversos fatores de risco envolvidos. 

RIBEIRO (2006) também apresenta uma reflexão sobre o financiamento do 

sistema único de saúde - SUS na perspectiva da Geografia da Saúde. O trabalho do 

pesquisador demonstra, de forma comparativa, os dados de municípios de porte médio, 

concluindo que a utilização de certas categorias de análise da geografia é relevante para 

identificar as alocações que os dados estatísticos não conseguem mensurar. Esse, 
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inclusive, é um dos motivos pelos quais a análise espacial ganhou importância singular 

na presente pesquisa. 

CARVALHÊDO & LIRA (2008) também demonstram, por meio de um estudo 

de caso de um loteamento no Estado do Tocantins, o uso ferramental espacial para 

avaliar os efeitos da ausência de políticas públicas urbanas para a população local, 

refletindo-se em baixos índices de qualidade de vida. Devido ao efeito da sazonalidade, 

foram analisados dados de doenças (inclusive históricos, como a cólera) e situações 

ambientais, como a presença de lixo e esgoto, águas pluviais e demais condições 

ambientais e de infraestrutura. 

Também merece destaque a pesquisa de GUIMARÃES (2007), que trabalhou 

com uma perspectiva geográfica sobre a maneira pela qual as regiões de saúde foram 

definidas no Município de São Paulo, como parte da política de saúde. Além de 

contextualizar o modelo brasileiro no cenário internacional, sobre a regionalização dos 

serviços de saúde, o autor examina a regionalização da saúde no caso de São Paulo, 

mostrando o dinamismo e a complexidade de todo o processo, envolvendo escalas 

geográficas que vão bem além dos limites administrativos dos municípios. O mesmo 

autor, em outro trabalho, discorre sobre a problemática das escalas na definição das 

regiões de saúde, incluindo na discussão o teor das normas brasileiras, particularmente 

no que se refere à Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS – SUS 01/2001 

(Portaria MS/GM 95/2001) que regulamentou as diretrizes gerais para a organização 

regionalizada da assistência à saúde no Brasil. 

A segunda edição dessa norma (NOAS/SUS 01/2002 – Portaria MS/GM 

373/2002) estabeleceu os convênios entre o Ministério da Saúde (MS) e os demais 

níveis de governo, a fim de considerar as prioridades assistenciais de cada estado, 

subdividido em regiões e microrregiões definidas no Plano Diretor de Regionalização 

da Saúde - PDR (GUIMARAES, 2005a). Em GUIMARAES (2005b), há uma 

contribuição para o entendimento da natureza política da saúde pública, em uma 

perspectiva geográfica. Neste, os serviços de saúde são considerados como uma rede de 

sociabilidade organizada pelo discurso, na qual são incorporadas as noções de 

imaginário social e de memória, bem como suas implicações para a epistemologia do 

lugar social. 
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Na abordagem do significado e utilidade das ferramentas espaciais para a área de 

saúde e de sua integração com dados socioeconômicos e ambientais, vale destacar o 

trabalho de BARCELLOS & BASTOS (1996), quando avaliam o uso e a escolha do 

geoprocessamento na reunião de bancos de dados socioeconômicos, de saúde e 

ambientais e de sua aplicação em bases espaciais, sendo esta determinante para os 

estudos epidemiológicos. Segundo os autores, “a escolha da escala e objeto de análise 

precede a concepção do sistema, condicionando os possíveis resultados estatísticos e 

visuais. Esta escala deve ser compatível com o fenômeno que se pretende enfocar, 

buscando-se uma homogeneidade interna e heterogeneidade externa das unidades de 

análise escolhidas”. Reforçam, ainda, que a interdependência de processos espaciais, 

que se refletem na sua configuração social, ambiental e epidemiológica, pode, se não 

adotada metodologia correta, impedir o estabelecimento de causas para processos 

simultâneos. 

PEREHOUSKEI & CABRAL BENADUCE (2007) também discorrem sobre a 

importância do papel das ferramentas espaciais e da Geografia da Saúde ao longo da 

história, destacando, inclusive, o uso do SIG – Sistema de Informações Geográficas. 

SOUZA et al. (2007) também concordam que o crescente desenvolvimento de técnicas 

de computação e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), com base na 

cartografia digital, tem impulsionado a epidemiologia geográfica, ampliando 

sensivelmente os campos de aplicação, os métodos de análise, as bases para os estudos 

de padrões de distribuição geográfica de doenças e suas relações com diversas variáveis. 

O conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de 

dados é, segundo PINA (1998), hoje, um dos aspectos que conferem grande agilidade 

ao processo de diagnóstico de problemas e, não menos importante, ao planejamento 

territorial. As cadeias automatizadas dos SIGs admitem o uso de técnicas e métodos 

estatísticos, sendo compreendidos como ferramentas completas, capazes de armazenar e 

manipular dados, integrar e transformar informações geográficas, estruturar análises e 

tornar mais eficiente e produtivo os diversos trabalhos e pesquisas associadas. 

Outra questão de absoluta relevância para as pesquisas espaciais em saúde diz 

respeito à coleta e à qualidade da informação, seja esta primária ou secundária. 

Praticamente todos os trabalhos consultados pelo presente autor ressaltam forte 
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preocupação com a origem, a qualidade e a forma de processamento das informações, 

sob pena de pôr em risco os resultados e a condução da pesquisa. Em resumo, creditar a 

uma instituição ou fonte estatística a plena confiabilidade acerca dos dados não é o 

bastante. 

No caso dos dados de saúde, por exemplo, a Vigilância Epidemiológica, como 

grande provedora de informações, desencadeia suas atividades a partir da ocorrência de 

um evento sanitário, costumando definir, de modo simples e operacional, como 

informação - decisão – ação (BRASIL, 2004), reputando grande importância, porém, à 

capacitação e preparo dos geradores de dados nos níveis municipal, estadual e federal. 

São igualmente importantes nas análises espaciais, as chamadas séries 

temporais. Estas são consideradas, nada menos, que a ordenação dos dados coletados ou 

disponíveis pela Vigilância Epidemiológica no tempo, resultando em abordagens 

evolutivas dos diversos indicadores abrangidos. As séries temporais tem a vantagem de 

fornecer elementos importantes para a verificação de tendências espaço-temporais, 

ciclos, variações sazonais, mudanças no comportamento da doença e níveis endêmicos. 

Conforme destaca NOBRE & CARVALHO (1996), as séries temporais apoiam de 

modo importante a implementação de políticas e atividades de prevenção e intervenção. 

Quanto às ferramentas empregadas para as análises espaciais, CÂMARA et al. 

(2004) destacam que os métodos exploratórios são geralmente sensíveis ao tipo de 

distribuição, à presença de valores extremos e à ausência de estacionariedade. Pelas 

características de cada pesquisa, são desenhados os métodos mais apropriados, existindo 

– atualmente – uma grande quantidade de opções disponíveis para as mais variadas 

tipologias de estudos e investigações epidemiológicas e socioambientais. 

TEIXEIRA (2009), ao efetuar uma análise espacial e temporal da dengue no 

contexto socioambiental do Município do Rio de Janeiro, para o período de 1996 a 

2006, empregou várias dessas ferramentas, a fim de melhor retratar a incidência da 

doença em bairros da cidade. Entre essas, incluem-se as Matrizes de Vizinhança, Índice 

Global de Moran, Krigagem e Mapas de Kernel. Quanto à matriz de vizinhança, 

SOUZA (2007) afirma que 
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é possível criar uma matriz com base na lista de vizinhos de cada área, através da 
distância entre as áreas, ou mesmo com base na presença ou não de fronteira entre 
duas áreas específicas, ponderada pelo comprimento da fronteira comum. Atribui-
se o valor 1 às áreas adjacentes e o valor 0 às áreas não adjacentes. São 
consideradas vizinhas de primeira ordem as áreas em que há vizinhança direta. Em 
seguida, a função de auto correlação compara o valor do indicador aos valores do 
mesmo indicador nas áreas vizinhas. 

Para a identificação de padrões de agrupamentos ou aglomerados entre os 

vizinhos, usualmente se utilizam testes de significância estatística, tais como o Índice de 

Moran (I) (MORAN, 1950), Índice de Geary ou somas simples nas Estatísticas G. 

Desses testes podem resultar mapas de significância, como por exemplo o chamado 

mapa de espalhamento de Moran ou Moran  Scatterplot Map, o qual propicia a 

visualização de padrões das correlações estabelecidas. A observação dessas relações 

também pode ser detectável através de mapas temáticos bidimensionais, tais como o 

Box Map, entre outras tantas combinações possíveis (ANSELIN, 1992; 1995). 

A Krigagem, a seu tempo, refere-se a uma medida ou valor atribuído a um ponto 

específico. Assim como o Mapa de Kernel, a Krigagem é uma técnica não-paramétrica 

de interpolação exploratória, que possibilita a identificação visual de uma dada 

ocorrência, por exemplo, associada a dados de morbimortalidade. Sendo um estimador 

de intensidade de ocorrências, pode ser aplicado a estudos ecológicos e, portanto, a 

variáveis ambientais, sociodemográficas e econômicas. A principal diferença entre o 

método de kernel e a krigagem é que este último trabalha com a predição espacial, onde 

a distribuição estatístico-espacial é realizada para aqueles pontos, áreas e localidades 

que não possuem valores mensurados e, portanto, necessitam estimação. CAMARGO et 

al. (2004) revelam que há três tipologias de krigagem: a simples (somente uma média 

constante e conhecida); ordinária (com flutuações locais da média); e universal ou não-

estacionária (média flutua em toda a área de estudo). 

No que concerne ao Mapa de Kernel, este foi amplamente destacado e utilizado 

no âmbito da presente pesquisa, sendo considerada uma das ferramentas mais adequadas 

ante a tipologia e as características dos estudos ecológicos ora desenvolvidos. 

O Mapa de Kernel permite determinar e/ou estimar a intensidade dos fenômenos 

a partir de unidades de área previamente definidas. Ainda que um certo espaço não seja 

considerado de pequena escala, a sua abrangência perante outras áreas (caso dos 645 
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municípios do Estado de São Paulo, analisados agregadamente) sugere que instrumentos 

dessa natureza demonstrem-se em condições particularmente favoráveis para a 

identificação de padrões espaciais de intensidade, incidência ou prevalência de doenças. 

Segundo BAILEY & GATRELL (1995) apud TEIXEIRA (2009) 

o Kernel é um estimador de intensidade, que permite estimar a quantidade de 
eventos  por  unidade  de  área,  em  cada  célula  de  uma  grade  regular  que 
recobre a região do mapa. É uma técnica não-paramétrica de interpolação 
exploratória que gera uma  superfície de densidade para a identificação visual de 
“áreas quentes”. Além de estimar a intensidade da ocorrência dos casos, permite a 
filtragem da variabilidade  dos dados e a concomitante retenção de suas principais 
características. 

As chamadas áreas quentes, nesse caso, correspondem aos maiores valores 

atribuídos a cada ponto em relação aos pontos vizinhos. Isso poderia significar, por 

exemplo, que as áreas mais quentes são equivalentes a pontos mais críticos em relação a 

um determinado parâmetro de morbidade ou mortalidade, facilitando a verificação e a 

interpretação dos diversos fenômenos que ocorrem numa dada porção territorial. E é 

com base nesse conceito que a presente pesquisa adotou a terminologia ponto crítico ao 

invés de áreas quentes, conforme se observará na descrição da metodologia e dos 

resultados do presente estudo. 

Conforme detalhado por TEIXEIRA (2009), a estimativa de Kernel é definida 

por dois parâmetros básicos, quais sejam: o raio de influência (τ) ou largura de banda; e 

a função de estimação k (Kernel). 

A aplicação da técnica de kernel permite distribuir os resultados dos eventos em 

superfícies contínuas de ocorrência, onde diversas ponderações são efetuadas 

atribuindo-se maiores valores ou pesos aos mais próximos e de menor peso aos  mais  

afastados. TEIXEIRA (2009) sublinha que o método de kernel “permite uma rápida 

visualização das áreas que merecem atenção, além de não ser afetada por divisões 

político-administrativas”. 

Em síntese, o método de kernel trata de uma técnica de suavização dos eventos e 

ocorrências, sendo a largura de banda a variável que determina essa suavização. Quanto 

maior essa largura de banda, maior ou menor o alisamento espacial resultante.  
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BAILEY & GATRELL (1995) e CROMLEY & MCLAFFERTY (2002) 

defendem que em função da tipologia e das características da pesquisa, “o investigador 

pode experimentar diferentes larguras de banda, gerando variações de intensidade até 

encontrar o padrão que melhor se adapte ao seu objetivo”. 

CÂMARA et al. (2004) postulam, também, que a função de estimação pode ser 

gaussiana, quadrática, triangular ou uniforme, determinando a suavização do mapa. Em 

resumo, realiza-se a contagem dos eventos no âmbito da área de influência, ponderando-

os pela distância de cada um a uma determinada localização. 

As etapas processuais para a geração do mapa de kernel abrangem: (i) a 

definição do ponto (ou centroide) da(s) área(s) de estudo; (ii) identificação das 

coordenadas geográficas dos pontos; (iii) associação dos pontos aos dados da pesquisa – 

atributos; (iv) cálculo e geração dos mapas, gerando superfícies contínuas, resultando-se 

num arquivo com grade composta por número colunas e linhas, na forma de grades 

(semelhante aos pixels). 

Ao relatar um exemplo da aplicação do mapa de kernel, TEIXEIRA (2009) 

ilustra uma situação onde os eventos de saúde se assemelham a uma distribuição 

espacial da população, citando BARCELLOS et al. (2007), onde a tendência de 

concentração da população também repercute na intensidade dos índices de saúde. A 

chamada razão de kernel é então calculada, “tendo no numerador a estimativa da 

probabilidade de ocorrer o caso, e no denominador a estimativa da densidade 

populacional” (BAILEY & GATRELL, 1995 apud TEIXEIRA 2009). 

Algumas adequações são, ainda, possíveis à técnica de kernel, conforme 

comentadas por RAMOS (2002). O autor destaca a questão da representação de áreas  

descontínuas enfrentada por MARTIN (1996a), o qual realizou uma adaptação do 

método Kernel associando-o às ideias de preservação de volume e gerando o que se 

chamou de método dos centroides populacionais ou Método de Martin. Conforme 

indicado por RAMOS (Op. Cit p. 100),  

apesar de tratar as principais dificuldades dos métodos tradicionais de  interpolação  
para  dados  populacionais, os resultados obtidos por este método dependem de um 
componente interativo que é a definição por parte do usuário do raio de busca que 
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determina quais centroides populacionais serão considerados na estimativa de cada 
ponto da superfície interpolada. 

Esse método foi aplicado no Brasil por meio da pesquisa de PINA (2001), que 

avaliou o método de kernel à luz de diversas escalas e especificações de raios de busca, 

numa pesquisa efetuada sobre os dados censitários do IBGE para a Cidade do Rio de 

Janeiro. 

2.2.4. Aspectos Conceituais das Avaliações Multicritério 

As Avaliações Multicritério (AMC) ou Multicriteria Analysis (MCA) são 

ferramentas muito difundidas e aplicadas em pesquisas científicas, sendo mencionáveis 

diversos trabalhos e experiências referenciais, tais como GOICOECHEA et al. (1982); 

DUCKSTEIN & BOGARDI (1988); VINCKE (1992); CORDEIRO NETTO et al. 

(1993); GOBETTI (1993); BARREDO (1996); HANSEN (1996); BARBOSA (1997); 

BOSQUE (1997); GENERINO & CORDEIRO NETTO, (1997); HARADA (1999); 

LUCENA (1999); RINNER & MALCZEWSKI (2002); SHARIFI et al.., (2002); 

CHAKHAR & MARTEL (2003); VALENTE & VETTORAZZI (2005); GENERINO 

(2006); BEU et al. (2006); MOURA (2007); RIVERA (2007); MOURA et al. (2011); 

entre outros. 

As AMC são tidas como modelos ou métodos de apoio ao planejamento e à 

decisão, onde, por meio de técnicas estatísticas e matemáticas, criam-se condições que 

possibilitam a combinação e a comparação de situações, alternativas, recursos e 

cenários, utilizando, para isso, medidas, pesos ou notas proporcionais à importância das 

variáveis envolvidas. 

O que se põe em evidência, nesse tipo de ferramenta, é o gerenciamento de 

opções de escolha, que buscam orientar a tomada de decisão na direção de uma escolha 

acertada (CHAKHAR e MARTEL, 2003). 

Para BARREDO (1996) apud RIVERA (2007), o propósito da AMC é pesquisar 

um número de alternativas à luz de múltiplos critérios e objetivos em conflito, gerando 

soluções compromisso e hierarquizações das alternativas de acordo com seu grau de 

atração. Prossegue o autor mencionando que a tomada de decisões, nesse caso, pode ser 

entendida como “um mundo de conceitos, aproximações e métodos, para auxiliar as 
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instâncias decisórias a descrever, ordenar, hierarquizar, selecionar ou descartar objetos 

com base em uma avaliação de acordo com vários critérios que podem representar 

objetivos, metas, valores de referência, níveis de aspiração ou utilidade” (Op. Cit. p. 

48). 

CHAKHAR e MARTEL (2003) alegam que os problemas multicritério são 

usualmente classificados como contínuos ou discretos, dependentes das tipologias das 

alternativas envolvidas na análise, cuja decisão final poderá se basear em múltiplos 

atributos ou objetivos. 

Com respeito à estrutura de uma AMC, destaca BARREDO (1996) apud 

RIVERA (2007) que os componentes de uma análise multicriterial incluem os 

objetivos, critérios (fatores e limitantes), regra de decisão, funções e avaliação, esta 

última vinculada a um modelo ou sistemática de decisão. 

Nos estudos de priorização de áreas, para fins ambientais, VALENTE & 

VETTORAZZI (2005) abordam as técnicas de abordagem multicriterial de maneira 

objetiva, assinalando que a integração com sistemas de informações geográficas são 

diferenciais da metodologia (MALCZEWSKI, 1999 e EASTMAN, 2001). É lembrado 

pelos autores que os critérios da AMC, nesse caso, podem ser tanto fatores quanto 

restrições. Prosseguem mencionando que a integração desse fatores  pode ser realizada a 

partir de várias técnicas, com destaque para os métodos de Combinação Linear 

Ponderada (CLP) e da Média Ponderada Ordenada (MPO) (MALCZEWSKI, 2000). 

A Combinação Linear Ponderada vem sendo utilizada por muitos pesquisadores, 

sobretudo em estudos ambientais e para o estabelecimento de áreas sensíveis e de risco, 

e prevê a padronização dos fatores, convertendo-os em escalas numéricas comuns, os 

quais recebem pesos e são combinados por meio de uma média ponderada (VOOGD, 

1983 apud VALENTE & VETTORAZZI, 2005). As saídas ou resultados são mapas de 

prioridades que podem ser limitados espacialmente por uma ou mais restrições 

booleanas (EASTMAN, 2001).  

A MPO - Média Ponderada Ordenada, segundo YAGER (1988), por outro lado, 

admite uma segunda categoria de pesos, chamada pesos de ordenação (EASTMAN, 

2001 apud VALENTE & VETTORAZZI, 2005). Num paralelo com a CLP, nesse caso, 
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os pesos de fatores são considerados como pesos de compensação, com equações 

próprias de cálculo, conforme estabelecido por MALCZEWSKI (1999). Este último 

autor menciona que o método MPO “assume soluções que variam desde totalmente 

aversas a risco (operador de intersecção AND – um local deve atender a todos os 

critérios para ser incluído no conjunto de decisão) a totalmente arriscadas (operador de 

união OR – um local será incluído no conjunto de decisões se pelo menos um critério 

for atendido).” 

Entre os usos mais conhecidos citados no trabalho, destacam-se a utilização do 

MPO na determinação de áreas adequadas à urbanização, no México por 

MALCZEWSKI; identificação de áreas para  a  implantação de aterros sanitários em 

Cachoeiro do Itapemirim, ES (CALIJURI et al., 2002); e priorização de áreas a serem 

restauradas, na bacia hidrográfica de Cedar Creek, Canadá (MALCZEWSKI et al, 

2003). 

Além do CLP e MPO, PRADO (2011) destaca que diversas abordagens para 

tomada de decisão em problemas multicritérios têm sido propostas, tais como método 

de análise hierárquica (AHP), o processo de análise de rede (ANP), raciocínio baseado 

em casos (CBR), análise envoltória de dados (DEA), teoria Fuzzy (Conjuntos ou Lógica 

FUZZY), algoritmo genético (GA), programação matemática, avaliação técnica com 

simples atributo (SMART) e híbridos de todas estas metodologias. 

RIVERA (2007) destaca, ainda, a ampla aplicação das AMCs quando 

combinadas a sistemas georreferenciados de informação (GIS), assumindo como desafio 

inerente à sua configuração a solução de problemas espaciais complexos (BOSQUE, 

1997 apud RIVERA 2007). 

RIVERA (2007) ainda cita várias aplicações das AMC com GIS, tais como os 

trabalhos de SHARIFI et al. (2002) para avaliar alternativas de localização de limites 

sustentáveis entre o norte da cidade de Cochabamba (Bolívia) e o limite sul do Parque 

Nacional Tunari; de RIVERA (2000, 2005) e RIVERA et al. (2002) para atribuir 

funções ao território de uma área silvestre protegida na Província de Valdivia (Región 

de Los Lagos), integrando múltiplas temáticas e procurando compatibilizar vários 

objetivos em conflito; e de MENA et al. (2006) na alocação de uma área depositária de 
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lixo, mencionando que são ferramentas que auxiliam à tomada de decisões nos 

processos de planejamento do território. 

Um dos trabalhos de grande expressão, que caracteriza e emprega de forma 

sistemática a análise multicritério, foi descrito por GENERINO (2006), quando 

examinou a sua pertinência como ferramenta de planejamento em reuso de água no 

Distrito Federal. A autora utilizou o método ELECTRE III (da família ELECTRE de 

AMCs) e desenvolveu consultas a diversos decisores, visando definir os pesos dados às 

variáveis empregadas no modelo decisório. A utilização do método possibilitou a 

escolha de melhores alternativas para o reuso de água, com destaque para o 

aproveitamento dos efluentes tratados das ETEs Sul e Samambaia/Melchior e, como 

conclusão, a autora demonstrou que esse instrumento de apoio ao planejamento e à 

decisão revelou-se bastante apropriado. Tais sistemáticas de consultas a decisores, 

usualmente, conferem maior credibilidade e consistência à aplicação de pesos ou notas 

aos diversos atributos e variáveis de uma análise multicritério, cujo conceito foi 

replicado na presente pesquisa, conforme se verifica na abordagem metodológica e nos 

resultados apresentados nos capítulos subsequentes. 

RIVERA (2007) utilizou a avaliação multicritério para desenvolver uma 

proposta para o ordenamento territorial para uma Reserva Florestal (Embrapa/Epagri, 

Caçador-SC), integrando sistematicamente critérios ambientais, econômicos, legais e 

sociais. O autor atribuiu usos ao território e utilizou um Sistema de Informações 

Geográficas para demonstrar e ilustrar os resultados. 

Também para questões relacionadas à conservação e à preservação florestal, 

destaca-se a pesquisa de VALENTE & VETTORAZZI (2005), que utilizou a avaliação 

multicritério para o planejamento e a priorização de áreas para conservação ambiental e 

incremento da biodiversidade regional. Os autores valeram-se de dois métodos de 

Abordagem Multicriterial, em ambiente SIG, incluindo-se a Combinação Linear 

Ponderada e a Média Ponderada Ordenada, os quais foram comparados em relação ao 

estabelecimento de áreas prioritárias para a conservação e a preservação florestal. No 

mesmo trabalho são também referenciadas várias aplicações da AMC em conservação e 

preservação florestal de ecossistemas importantes na Província de Trento 

(GENELETTI, 2004); áreas de risco de incêndios florestais na bacia do Rio 
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Corumbataí-SP (VETTORAZZI et al. , 2000); mapeamentos em Sidney na Austrália 

(CHEN et al., 2001); e ainda o projeto “Conservação dos Recursos Hídricos por meio 

da Recuperação e da Conservação da Cobertura Florestal da Bacia do Rio Corumbataí” 

(IPEF, 2001). 

No planejamento da bacia hidrográfica do rio Cotia, na Grande São Paulo, BEU 

et al. (2006) também empregaram a análise multicriterial para subsidiar o planejamento 

ambiental, a tomada de decisão e a viabilização de propostas de intervenções em 

saneamento ambiental. O modelo foi construído a partir de uma análise socioambiental 

integrada da bacia hidrográfica, utilizando dados socioeconômicos, demográficos, 

bióticos e cargas poluidoras numa modelagem de correlação uso do solo x qualidade da 

água denominado MQUAL (adaptação do QUAL2E), especializando os dados com o 

uso do GIS. A modelagem possibilitou o reconhecimento de áreas ambientalmente 

vulneráveis e de regiões prioritárias para a implantação de ações, projetos e programas 

de saneamento ambiental, cujas conclusões recomendaram o uso do modelo para o 

planejamento e a gestão da bacia do Rio Cotia e, também, para outras bacias 

hidrográficas. 

MOURA (2007) desenvolveu reflexões sobre as análises multicritério, 

realizando pesquisas com a ferramenta visando caracterizar a realidade vigente a efetuar 

estudos preditivos (o que chamou de if-then). Utilizou, nesse trabalho, a espacialização 

das informações, cálculo de ocorrências, combinações entre variáveis e, para compor 

pesos às variáveis da AMC, o método Delphi e a AHP (Análise Hierárquica de Pesos). 

MOURA et al. (2011), desenvolveram experiência recente (estudo de caso) no 

hipercentro de Belo Horizonte, apresentando a aplicação de uma Análise de 

Multicritérios na identificação e caracterização de áreas de interesse para projetos de 

requalificação espacial no território. Em suas conclusões, a autora indica a ferramenta 

multicritério apoiada no geoprocessamento como ponto fundamental de apoio ao 

planejamento urbano, mencionando que 

o geoprocessamento se apresenta como significativo apoio à tomada de decisões, 
como uma ponte de comunicação  entre projetistas e comunidade, e como um 
conjunto de ferramentas que busca ganho de conhecimento através das análises 
espaciais. Os resultados obtidos têm o poder   de inquietar o projetista e de exigir 
que ele tenha muita segurança  conceitual e  metodológica para realizar as suas 
investigações e torná-las públicas à comunidade.(Op. Cit. p. 14). 
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No que concerne à aplicação da AMC na avaliação de impactos ambientais, 

ressalta-se o trabalho de LUCENA (1999), quando mostrou a aplicabilidade dos 

métodos de avaliação multicriterial mediante o emprego da ANP – Processo de Análise 

em Rede, para encontrar a melhor solução para a problemática do serviço de transporte 

intermunicipal de passageiros no Estado da Paraíba, em particular da região polarizada 

pela cidade de Campina Grande. A tomada de decisão teve como base a avaliação de 

critérios econômicos, sociais, políticos e ambientais. 

2.3. Fundamentos e Noções de Planejamento e Desenvolvimento 

É inegável que a noção de planejamento é tão antiga quanto a própria história. A 

necessidade do homem para se preparar e se antecipar a acontecimentos futuros 

atravessa os tempos mais remotos, conforme lembra FARIA (1994). 

De fato, o planejamento é uma ação de administração do tempo e do espaço, 

estando fortemente relacionado à definição prévia de atividades, tarefas e providências, 

ou seja, é o próprio exercício de antecipação do futuro, trazendo à realidade presente os 

elementos necessários para que erros não sejam cometidos, problemas sejam evitados, 

custos e desperdícios sejam minimizados e a ideia seja concretizada. 

Tais noções de planejamento, vinculadas à administração, estão expressas em 

várias definições, como é o caso de KWASNICKA (1986), FARIA (1994), FARIA 

(1993), ROBBINS (1990) e SILVA (2000), os quais também realizam associações com 

o desempenho futuro, com as ideias de hierarquização de necessidades e com as 

melhores alternativas e estratégias de uso dos recursos disponíveis. SCANLAN (1979) 

complementa essas definições indicando que o planejamento “é a função primeira e 

mais importante da administração”, sendo necessário estabelecer diretrizes, objetivos e 

meios para isso. 

OLIVEIRA (2006), ao relacionar o conceito de planejamento às políticas 

públicas, faz uma avaliação histórica precisa das definições de planejamento, indicando 

uma série de transformações, sobretudo a partir da década de 70. O autor ressalta que o 

planejamento, nos anos mais recentes, já não é mais visto como um instrumento técnico, 

mas político, moldando os diversos interesses envolvidos no processo de intervenção de 

políticas públicas. Mencionando SUSSKIND & KRUIKSHANK (1987) o autor aponta 
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que o planejador deveria ser o mediador dos interesses da sociedade no processo, de 

modo que qualquer resultado final deveria ser tomado preferivelmente em consenso. 

Esse consenso, a seu tempo, requer a participação efetiva dos agentes intervenientes, 

cujo processo tem sido chamado de planejamento participativo ou colaborativo 

(BRINKERHOFF, 1996; HIBBARD E LURIE, 2000; OLIVEIRA, 2005). OLIVEIRA 

(2006) sublinha, ainda, que  

o planejamento assim se solidificou como um processo que depende da maneira 
como acontecem as relações de confiança entre as diversas partes interessadas e 
influenciadas pelas decisões. A ideia do aprendizado nas interações nos processos 
de decisão passou a ser cada vez mais relevante para pensar-se planejamento. 
Portanto, o processo de planejamento é um processo de decisão político que 
depende de informações precisas, transparência, ética, temperança, aceitação de 
visões diferentes e vontade de negociar e buscar soluções conjuntamente que sejam 
aceitáveis para toda a sociedade e principalmente para as partes envolvidas. 

Um dos principais desdobramentos desses fundamentos e noções de 

planejamento aplica-se ao território. RATTER (1978) apud GARCIA (2010) define que 

a organização racional do espaço é uma condição para a melhoria das relações sociais e 

do próprio estilo de vida das populações, cujo conceito implica numa ampla relação 

entre Estado-sociedade e planejamento (NAMUR, 1992). Nas áreas urbanas, onde tais 

relações são cada vez mais densas e complexas, a necessidade de uma correta 

compreensão do planejamento se acentua. 

De acordo com VILLAÇA (1999), a história do planejamento urbano ou do 

urbanismo no Brasil é dividida em três períodos: de 1875 a 1930 (marcado pelos planos 

de melhoramento e embelezamento, baseando-se em obras monumentais); de 1930 a 

1990 (onde grandes planos de infraestrutura orientaram os centros urbanos, tais como o 

Plano Agache no Rio de Janeiro e o Plano Diretor de avenidas de Prestes Maia, em São 

Paulo); e desde 90 até hoje. A transição entre os dois primeiros períodos foi 

acertadamente definida por VILLAÇA (1999, p. 199) como a transição entre a cidade 

bela para a cidade eficiente. 

Marcou o segundo período, por exemplo, a crescente urbanização brasileira 

assistida nas décadas de 60 e 70; a criação do SERFHAU – Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo em 1964, como agente técnico do sistema financeiro da 

habitação (SFH/BNH); a existência do PLANASA – Plano Nacional de Saneamento 
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(igualmente financiado pelo BNH); crise econômica de 80, entre outros acontecimentos 

diretamente influentes sobre o planejamento e as políticas urbanas. Nesse período, 

conforme lembra TOLOSA (1978) e TOLEDO (1978), a elaboração de planos e 

projetos era crescentemente compatibilizada a uma visão mais interdisciplinar, 

compreendendo aspectos econômicos, sociais, físicos e institucionais, visando o 

desenvolvimento em nível municipal. 

Em 1971-1974 surge o Plano Nacional de Desenvolvimento I - PND o qual 

apresentava diretrizes que nortearam a política da época como o desenvolvimento 

econômico e a transformação social, que deveriam ser realizados através de um 

processo de integração e de articulação entre regiões desenvolvidas e as em  

desenvolvimento (GARCIA, 2010). Esse plano buscou aproveitar os recursos de cada 

região, buscando conter os fluxos migratórios para as regiões sul-sudeste. O II PND, em 

seguida, já avançou no processo de planejamento urbano ao integrar noções de política 

urbana em nível nacional, além de priorizar as regiões metropolitanas, embora o 

discurso pregasse “a desconcentração destas localidades, com exceção de São Paulo, 

onde se desconcentrou a industrialização para a região  de Campinas e do Vale do 

Paraíba” (Op. Cit., p. 35). 

O II PND também incorporou a discussão dos pólos regionais de 

desenvolvimento, fazendo uma clara distinção aos aspectos econômicos, quando 

fortaleceu o debate por uma economia competitiva e moderna. De outro lado, porém, 

acabou por setorializar a política urbana, agora baseada nos setores de transporte, 

saneamento, habitação e exportação. Segundo DEÀK (1999), a “política urbana então 

moldada com base em programas estratégicos foi de certa forma um retrocesso.” Essas e 

outras críticas e polêmicas associadas ao II PND foram numerosas, na medida em que 

diversos opositores ao Plano argumentavam, principalmente que o mesmo (i) fomentou 

o desenvolvimento, mediante a aceleração econômica sob a égide estatal, quando o resto 

do mundo procurava ajustar à recessão e à crise do petróleo; (ii) acelerou o processo de 

substituição de importações; (iii) assumiu amplo caráter autoritário, determinista e sem 

prévio debate, enfatizando a ideologia do Brasil Potência, símbolo do ufanismo 

militarista (FONSECA & MONTEIRO, 2008); (iv) não apresentou alternativas efetivas, 
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sendo desacreditado até pelos próprios dirigentes do regime militar, como fora o caso 

do ex-ministro Mario Henrique Simonsen, entre outros. 

O terceiro período, já assistido pelos preceitos da Carta Magna de 1988 

(BRASIL, 1989), reforçou o papel do planejamento, da gestão e das políticas urbanas 

sob aspectos mais integrados e politizados, conforme aliás está explícita nos artigos 182 

e 182 da Constituição e nos seus regulamentos posteriores, onde se destaca o Estatuto 

da Cidade4 (BRASIL, 2011). Elementos importantes de documentos globais, tais como 

a Agenda 21, Agenda Habitat ou Carta da Terra, foram igualmente considerados nesse 

processo de modernização do planejamento urbano. 

O Plano Diretor Urbano foi fortalecido, sendo o instrumento referencial para o 

planejamento urbano em nível local, exigíveis para municípios com mais de 20 mil 

habitantes. MARICATO (2002a) indica que, após a Segunda Conferência das  Nações  

Unidas para os Assentamentos Humanos da ONU, realizada em Istambul em 1996, 

consolidou-se um discurso de crescente importância das cidades para a qualidade de 

vida das pessoas devendo ser “então concedido a estas uma maior autonomia”. Esse 

período também foi marcado pela regulamentação do Estatuto da Cidade e pela 

profusão de legislações urbanísticas, carregadas de novos instrumentos técnicos, 

administrativos, jurídicos, etc., os quais vem amparando de modo significativo as ações 

de planejamento urbano e territorial. 

ROLNIK (1997) apud GARCIA (2010) destaca que  

mais do que definir formas de apropriação do espaço permitidas ou proibidas,  mais 
do que efetivamente regular a produção da cidade, a legislação urbana age como 
marco delimitador de fronteiras de poder. A legislação, por conseguinte, organiza, 
classifica e coleciona os territórios  urbanos,  conferindo significados e gerando 
noções de civilidade e cidadania diretamente correspondentes ao modo de vida (...) 
Funciona, portanto, como referente cultural fortíssimo na  cidade, mesmo quando 
não é capaz de determinar sua forma final. Aí reside, talvez, um dos aspectos mais 
interessantes da lei: aparentemente funciona, como uma espécie de molde da 
cidade ideal ou desejável. Enquanto (...) ela determina apenas a menor parte do 
espaço construído, uma vez que o produto - cidade –  não é fruto da aplicação 
inerte do próprio modelo contido na lei, mas da relação que esta estabelece com 
formas concretas de produção imobiliária na cidade. Porém, ao estabelecer formas  

                                                 
4 O Estatuto da Cidade foi institucionalizado por meio da Lei Federal 10.257/01, suprindo lacunas de 
legislações anteriores, incluindo-se o Decreto Lei nº.58/1937 sobre loteamentos irregulares, Lei  Federal 
nº. 6766/1979 (Lei Lehmann) ainda em vigor; entre outras. 
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permitidas e proibidas, acaba por definir territórios dentro e fora da lei, ou seja, 
configura regiões de plena cidadania e regiões de cidadania limitada. 

A legislação e a prática do planejamento, assim, passam a incorporar princípios 

fundamentais, como a função social da propriedade urbana ou, ainda, conceitos como o 

de cidades sustentáveis. Naturalmente, tais questões invocam a inclusão do campo 

social, físico-territorial, político-institucional, econômico e ambiental, aliados a uma 

ampliação da participação da sociedade em todas as fases do planejamento e 

implementação da política urbana, em avanço retumbante. São exemplos desses frutos 

os chamados Planos Diretores Participativos, Orçamentos Participativos, dentre outros. 

2.3.1. Planejamento Setorial 

Além do planejamento territorial e urbano, acima comentado, no âmbito das 

políticas públicas setoriais e dos planejamentos correspondentes merece especial 

atenção – em função dos temas abordados na presente pesquisa – o conhecimento de 

aspectos específicos relacionados à saúde, ao saneamento, ao meio ambiente, aos 

recursos hídricos e a políticas sociais e econômicas. 

- Planejamento na Área da Saúde 

TANCREDI (1998, p. 13) define de forma precisa o processo de planejamento 

na área da saúde, apontando que “o planejamento é o instrumento que permite melhorar 

o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e eficiência dos sistemas no 

desenvolvimento das funções de proteção, promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde”. 

Segundo o autor, o planejamento do setor de saúde surgiu na América Latina na 

década de 60 com o chamado método CENDES-OPS de Programação em Saúde, o qual 

prevê uma metodologia de gerenciamento da escassez de recursos, voltada à maior 

efetividade na implementação das ações de saúde. Quer-se dizer, com isso, que esse 

processo estabelecia critérios para a priorização de intervenções e aplicação de recursos, 

baseando-se em critérios econômicos e técnicos. O grande mérito do processo foi, sem 

dúvida, incorporar a questão da distribuição dos recursos na discussão do planejamento 

da saúde. As críticas e a necessidade de aprimoramento do CENDES-OPS ensejou o 

aparecimento de novas técnicas de planejamento, como o Pensamento Estratégico em 
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Saúde, de Mario Testa, e o Planejamento Estratégico Situacional (PES), de Carlos 

Matus (TANCREDI, 1998). 

De acordo com o grau de complexidade do planejamento e da tomada de 

decisão, TANCREDI (1998) também categoriza as ações de planejamento em três 

níveis hierárquicos, quais sejam: (i) planejamento normativo ou de políticas; (ii) 

planejamento estratégico; e (iii) planejamento tático/operacional. 

Por óbvio, o planejamento de políticas é de responsabilidade do nível central do 

sistema que, no caso do setor da saúde, é de competência do poder executivo (no nível 

municipal, portanto, do secretário municipal). Esse tipo de planejamento é destinado a 

promover mudanças sociais voltadas para o futuro. O planejamento estratégico indica os 

meios e as estratégias pelos quais se julga que seja possível atingir as metas desejadas 

de médio e longo prazo, definindo uma estrutura sistêmica para a ação organizacional e 

as medidas de efetividade (indicadores) para análise dos resultados. Com as estratégias 

delineadas, prossegue-se com o planejamento operacional, que implica no detalhamento 

de implementação e no dimensionamento da estrutura necessária, através do cálculo de 

insumos e recursos necessários para a viabilização de ações de promoção da saúde, 

controle e prevenção de doenças. Nesse sentido, o planejamento operacional implica no 

próprio desenvolvimento das atividades e ações previstas, pondo em prática a estratégia 

preconizada. 

Do ponto de vista constitucional, o artigo 225 da Carta Magna garante, a todos 

os cidadãos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade 

de vida “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1989). Chama, também, a 

atenção o artigo 200, sobre o SUS – Sistema Único de Saúde, quando fixa ao Poder 

Público a competência para participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico, estabelecendo, claramente, forte interdependência entre 

saúde e saneamento. 

Com relação à legislação infraconstitucional, destacam-se as Leis Federais no 

2.312/54, que estabelece normas gerais sobre defesa e proteção da saúde; no 8080/90, 

que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 



 

52 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; e a Lei de no 8142/90, que 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Serviço Único de Saúde - SUS, 

e sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área de saúde. Em 

todas elas, fica evidente o papel dos principais agentes intervenientes, com destaque 

para o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Vigilância 

Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

Conforme BRASIL (2009), o inciso XVIII do artigo 16 da Lei nº. 8.080/90 

atribui à direção nacional do SUS a responsabilidade de “elaborar o planejamento 

estratégico nacional no âmbito do SUS em cooperação com os estados, municípios e o 

Distrito Federal”. A referida Lei dedica o seu Capítulo III ao planejamento e orçamento. 

No primeiro artigo desse Capítulo III, é estabelecido o processo de planejamento e 

orçamento do SUS, que “será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus 

órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a 

disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito 

Federal e da União” (Op. Cit). 

A lógica de formulação ascendente acima descrita é um dos mecanismos 

relevantes na observância do princípio de unicidade do SUS, à medida que o 

cumprimento dessa orientação legal é um desafio essencial quando se consideram as 

peculiaridades e necessidades próprias de cada município, Estado e região do País, 

dificultando a adoção de um modelo único aplicável a todas as instâncias. 

Ao Conselho Nacional de Saúde cumpre a responsabilidade pelo 

estabelecimento de diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, em função das 

características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição 

administrativa. A Lei Nº. 8.142/90 define os requisitos para o recebimento dos recursos 

provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixando que os municípios, estados e o 

Distrito Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão que permitam o 

controle de repasses, devidamente amparados pela CF/88, pela Lei da Responsabilidade 

Fiscal e por auditorias públicas. 

Os planos de saúde, no caso dos municípios, são coordenados pelas Secretarias 

Municipais de Saúde com a participação da sociedade, sendo submetidos à aprovação 
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dos Conselhos Municipais de Saúde. Esses planos locais têm sido fortemente 

articulados aos demais planejamentos locais, tais como o Plano Plurianual, Planos 

Diretores, Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras. 

Cumpre lembrar que, no Estado de São Paulo, o sistema de saúde, de acordo 

com a Secretaria Estadual, organiza o território paulista em divisões administrativas, 

constituídas por 17 Departamentos Regionais de Saúde - DRS. No passado, eram 24 

regiões denominadas Direções Regionais de Saúde – DIR, alteradas conforme Decreto 

DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006. Cada Departamento é responsável por 

coordenar as atividades da Secretaria de Estado da Saúde no âmbito regional e, também, 

promover a articulação intersetorial com os municípios e organismos da sociedade civil.  

- Planejamento do Saneamento 

A Lei Federal de Saneamento, aprovada na forma da Lei Federal no 11.445 

(BRASIL, 2008), foi sancionada pelo Presidente da República em 05 de janeiro de 

2007, regulamentando o disposto no artigo 21, Inciso XX, da Constituição Federal, 

estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico, aplicáveis a todos os 

entes federados e a todos os prestadores de serviços. No que diz respeito às principais 

questões da Lei Federal de Saneamento, vale o destaque aos aspectos relacionados à 

titularidade, ao planejamento dos serviços e à regulação, cujas implicações são 

inevitáveis tanto nas estratégias das operadoras dos serviços, quanto na definição de 

uma agenda positiva para a atração de investimentos e melhorias para os municípios. 

Com relação à titularidade municipal, a Lei Federal de Saneamento determina, 

no artigo 9o, que os titulares dos serviços deverão formular políticas públicas de 

saneamento básico, elaborando planos de saneamento, prestando os serviços 

(diretamente ou mediante delegação), definindo o ente responsável pela sua regulação e 

fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. De acordo com a Lei Federal, 

sem as políticas e planos de saneamento, tornam-se inválidos ou sem efeito os contratos 

de prestação de serviços. 

No Estado de São Paulo, muitos municípios não possuem capacidade ou 

estrutura técnica, institucional ou administrativa para elaborar e implementar tais 

políticas e planos de saneamento, tampouco de organizar sistemas ou processos de 
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regulação ou fiscalização dos serviços, conforme exigido na lei. A esse respeito, o 

parágrafo único do artigo 15 dispõe que “o titular poderá receber cooperação técnica do 

respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores” (BRASIL, 

2008). 

Essas políticas e planos de saneamento são fundamentais para disciplinar a 

prestação e a regulação dos serviços e, para tanto, deverão contar com razoável esforço 

para prever as melhorias e os investimentos necessários em cada localidade. A questão 

do planejamento, assinale-se, é enfatizada e se tornou um dos pontos centrais da Lei 

Federal do Saneamento quando vinculada à prestação de serviços públicos, constante, 

inclusive, de um Capítulo específico (Cap. IV), em especial do artigo 19, transcrito a 

seguir: 

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano (o 
destaque é nosso), que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, 
no mínimo: 
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos 
e apontando as causas das deficiências detectadas; 
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais; 
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 
IV - ações para emergências e contingências; 
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 

Outro ponto de destaque da lei é a necessária compatibilidade dos planos de 

saneamento básico com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 

Isso significa, em termos práticos, associar ambos os sistemas de gestão setorial para a 

formulação de metas conjuntas de melhoria da qualidade ambiental, o que implica em 

discussões conjuntas, integração de instrumentos e sistemas de informações, entre 

outros. A lei demonstra, ainda, a necessidade de articulação dos planos de saneamento 

com os planos plurianuais, assumindo que a revisão dos planos de saneamento serão 

anteriores à elaboração do Plano Plurianual. 

A lei possibilita, ainda, a prestação do serviço regionalizado de saneamento,  

esta podendo obedecer a um plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de 
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Municípios atendidos. Esta condição pode parecer particularmente favorável se 

ponderadas as limitações técnicas e institucionais dos municípios para a elaboração de 

políticas e planos municipais de saneamento, conforme anteriormente comentado. Essa 

possibilidade é, ainda, de maior interesse para os casos onde as particularidades 

geográficas (grandes distâncias entre os municípios ou especificidades locais ou 

regionais) favorecem a sua configuração.  

Por fim, no que concerne à elaboração de Planos Municipais de Saneamento, 

conforme enunciado, vale ressaltar o conteúdo do Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010 

(BRASIL, 2011), que regulamentou a Lei Federal 11.445/07. Por meio desse Decreto, o 

Governo Federal estabeleceu prazos para a elaboração dos planos, fixando o ano de 

2014 como data-limite para a sua elaboração e aprovação no âmbito municipal, sob 

pena de não estarem habilitados a receberem recursos federais para investimentos em 

ações de saneamento. 

Sob a perspectiva estadual, a referência para o planejamento do setor de 

saneamento apoia-se nos artigos 215 e 216 da Constituição Estadual, promulgada em 05 

de outubro de 1989 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011), e na 

subsequente Política Estadual de Saneamento vigente por meio da Lei Estadual nº 

7.750, de 31 de março de 1992. No artigo 6º da Lei 7.750 estabelecem-se diretrizes para 

a formulação e implantação dos instrumentos da Política Estadual de Saneamento, entre 

as quais se destaca o Sistema Estadual de Saneamento – SESAN, o qual deve fomentar 

a implantação de soluções conjuntas mediante planos regionais de ação integrada. 

- Planejamento Ambiental 

A Política Nacional de Meio Ambiente foi elaborada no período do surgimento e 

fortalecimento do movimento ambientalista brasileiro, representando verdadeiro marco 

institucional para a gestão ambiental no Brasil. Inseriu, no direito brasileiro, o conceito 

legal de meio ambiente como sendo “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas“ (Lei Federal 6.938/81, art. 3o, I, in BRASIL, 1981). 

A Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu o SISNAMA - Sistema 

Nacional de Meio Ambiente, abrangendo os órgãos ou entidades – inclusive municipais 
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- responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades diversas. No Estado de São 

Paulo, tanto a Constituição Estadual quanto a Política Estadual de Meio Ambiente – 

esta implementada por meio da Lei Estadual n° 9.509/1997 – respaldaram o Sistema 

Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais – 

SEAQUA, ao qual se circunscreve amplo envolvimento dos municípios paulistas. 

Um dos aspectos de grande relevância para a confecção dos planos diretores e 

para o planejamento e gestão urbana é a definição, pela Lei Federal 6.938/81, do 

Zoneamento Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente, cujo rebatimento sobre o espaço territorial municipal é notório, sobretudo 

quando há, no ideário do desenvolvimento sustentado local, a necessidade ou o desejo 

de constituição de áreas ambientalmente protegidas.  

À referida discussão acrescenta-se outro instrumento de grande interesse para o 

presente trabalho, apontado no Inciso VI do artigo 9o da referida legislação, dispondo 

sobre a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de 

relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal. 

Neste caso, embora existam regulamentos e legislações específicas para o 

disciplinamento das unidades de conservação (como o SNUC), a reservação de espaços 

territoriais destinados à proteção ambiental é tema obrigatório no exercício do 

planejamento municipal, cujos critérios para a sua definição são de compreensão 

indispensável aos gestores urbanos. 

Ainda que o planejamento ambiental local seja uma tarefa preponderante do 

município, “a questão ambiental em nível local historicamente tem sido tratada pelos 

municípios brasileiros de forma compartimentada ou generalizada, revelando 

dificuldades principalmente com relação à articulação política” conforme destaca 

PHILIPPI JR. (1999). Para isso, é defendida a formulação e a implementação de 

políticas municipais de proteção ao meio ambiente (GUIMARÃES, 2004). 
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- Planejamento de Recursos Hídricos 

O Código de Águas (Decreto Federal no 24.643/34) é o instrumento legal que 

historicamente estabeleceu o direito e o regime jurídico das águas. Todavia, a partir da 

edição da Lei Federal no 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, muitas disposições foram alteradas, conceituando os recursos hídricos como 

um bem inalienável, finito, vulnerável e dotado de valor econômico.  

Um dos aspectos notáveis dessa Lei Federal foi estabelecer uma norma geral 

para a gestão dos recursos hídricos, permitindo o acesso de todos os usuários na 

definição de estratégias e no processo decisório, mediante a participação descentralizada 

e integrada. A Política Nacional, nesse sentido, criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujo sistema inseriu no cenário institucional da 

gestão dos recursos hídricos as entidades colegiadas e descentralizadas de decisão. 

Entre os instrumentos de planejamento e gestão, preconizados pela Política 

Nacional, destacam-se os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos de 

água em classes de uso; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios; e o sistema de informações 

sobre recursos hídricos. 

Um dos grandes avanços da Política Nacional de Recursos Hídricos, todavia, foi 

a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos, elevando as discussões e as decisões em torno dos usos e da proteção hídrica 

sob a lógica do funcionamento do ecossistema. Tal conceito aplica-se a todos os planos 

de recursos hídricos, em nível nacional, estadual ou de bacias hidrográficas. 

Em âmbito nacional, o primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos foi 

elaborado pela Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, com apoio da Agência Nacional de Águas, tendo sido aprovado pelo 

Conselho Nacional de Recursos (CNRH) em 2006. De acordo com a Lei Federal e com 

a Resolução 58/06 do CNRH, o Plano deve ser atualizado a cada quatro anos, cujo 

movimento ocorrera, no entanto, somente em 2011. 
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No Estado de São Paulo, em 1967, por iniciativa do Governo do Estado de São 

Paulo, criou-se o Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo e o Grupo 

Executivo da Grande São Paulo – GEGRAN, cabendo-lhes a elaboração, em 1970, do 

Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – PMDI, um dos precursores das 

ideias multisetoriais e regionais, associadas ao desenvolvimento metropolitano, à 

proteção dos recursos hídricos e das áreas de mananciais da RMSP. A partir disto, na 

década de 805, criou-se o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, cujo foro foi a base 

para a ratificação, em 1991, da Política Estadual de Recursos Hídricos, esta última 

instituída pela Lei Estadual no 7.663, em 30 de dezembro de 1991 (cujos princípios e 

diretrizes nortearam, inclusive, a legislação federal retrocitada). 

A Política Estadual de Recursos Hídricos criou o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, este último visando implementar e 

operacionalizar a própria Política Estadual e, também, promover a formulação, 

atualização e aplicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos.  

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos foi elaborado em 1990 pelo 

Comitê Coordenador associado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), 

cujo conselho tivera sido criado através do Decreto Estadual no 27.576 de 11 de 

novembro de 1.987, antes da aprovação da Política Estadual de Recursos Hídricos. O 

Plano continha as diretrizes de uso, recuperação e proteção das águas e estabelecia 12 

programas de duração continuada, além de indicações para a elaboração e publicação 

anual do relatório de situação dos recursos hídricos no âmbito de cada Comitê de Bacia. 

Após a publicação do Plano Mestre de 1990, houve um segundo plano, 

constituindo-se num Plano Quadrienal, encaminhado à Assembléia Legislativa do 

Estado em 1991, tendo como período de vigência os anos de 1992 a 1995. Seguiram-se 

os Planos do quadriênio 96/99 (com estrutura semelhante ao anterior, porém mais 

enriquecido), o Plano do quadriênio 2000/2003 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2002) e, mais recentemente, do quadriênio 2004/2007, trazendo poucas 

                                                 
5 Em 1986 foi realizado em São Paulo um Seminário sobre “Perspectivas do Gerenciamento de Recursos 
Hídricos no Estado de São Paulo”, na Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP, cujas 
discussões foram pela necessidade de estratégias diferenciadas para o rompimento do imobilismo então 
existente na conformação e implementação de um sistema de gestão das águas no Estado. 
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novidades em relação aos planos anteriores mas, contudo, assegurando os recursos para 

as bacias hidrográficas e mantendo a estrutura das 22 UGRHIs6 instituídas através da 

Lei Estadual no 9.034/94 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). Além 

do Plano Estadual, destaquem-se os planos de bacia hidrográfica correspondentes às 22 

UGRHIs mencionadas, cuja elaboração e respectivos conteúdos são igualmente 

disciplinados pela lei paulista. 

- Planejamento Econômico 

O processo de planejamento e gestão local gera uma série de demandas do ponto 

de vista técnico, organizacional, jurídico-institucional e político-administrativo, todas 

elas diretamente relacionadas à operacionalização de um sistema de gestão operativo e 

adequado à realidade municipal. 

Os princípios básicos da administração pública compreendem cinco regras de 

observância permanente e obrigatória para o bom administrador: legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Por esses padrões é que se pautam 

os atos administrativos e que devem se estruturar o seu modus organizacional. 

Constituem, por assim dizer, os fundamentos da validade da ação administrativa. 

Relegá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o que há de mais 

elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais. 

As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública, e seus preceitos não 

podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus 

aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, 

irrelegáveis pelos agentes públicos. Os poderes conferidos à Administração Pública para 

serem utilizados em benefício da coletividade, não podem ser renunciados ou 

descumpridos pelo administrador, sem ofensa ao bem-comum, que é o supremo e único 

objetivo de toda ação administrativa. Isso inclui a arrecadação e o planejamento de 

recursos orçamentários da administração o que implica, também, no investimento 

público. 

                                                 
6 De acordo com a legislação, as UGRHIs – Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos são 
utilizadas como unidades de referência para o gerenciamento dos recursos hídricos, podendo abranger 
mais de uma bacia hidrográfica (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 
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Em geral, várias fontes de receitas são utilizadas para a captação de recursos 

financeiros destinados à realização de serviços e obras públicas – ou seja, para o 

investimento -, com destaque para as (i) receitas tributárias (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria e custeio; (ii) receitas partilhadas (ICMS, IPVA, ITR, IPI, 

FPM7, entre outros); (iii) receita patrimonial (bens móveis e imóveis); (iv) receitas de 

serviços (preços ou tarifas de transporte coletivo, mercados, feiras, matadouros e 

cemitérios); e (v) outras receitas correntes (multas, cobrança da dívida ativa, etc.). 

De acordo com PIRES (2001) e SOUZA (2000), o orçamento público é um dos 

instrumentos mais importantes para o planejamento municipal. SILBERSCHNEIDER 

(1998) indica que o orçamento é a síntese do compromisso de contribuições da 

sociedade e de realizações do governo, tal como um contrato firmado entre governo e 

sociedade que reflete, em termos monetários, o que o governo faz pelo povo e o que o 

povo contribui para o governo. 

O orçamento público dos entes federados, no Brasil, é o documento anualmente 

aprovado com a finalidade de evidenciar, em termos qualitativos e quantitativos, física e 

monetariamente, as políticas econômico-financeiras e o programa de trabalho que o 

governo pretende executar no período de um ano (SILVA, 1997). Desse modo, 

conforme descreve PIRES (2001), o orçamento público poderia ser entendido como 

uma tradução financeira de um plano de ação. 

Além deste, ressaltam-se outras peças de planejamento igualmente importantes 

para o planejamento local e regional, quais sejam: o Plano Plurianual – PPA, que 

estabelece as prioridades do governo por um período de quatro anos8, e define a ligação 

entre elas e o Orçamento Anual (Lei Orçamentária Anual); e a chamada LDO – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, cujo objetivo é orientar a elaboração do orçamento fiscal e da 

seguridade social e de investimento das empresas públicas, sintonizando a Lei 

                                                 
7 O Fundo de Participação dos Municípios – FPM corresponde a 22,5% do produto da arrecadação do 
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, repassado pela União aos 
municípios. 
8 A estrutura geral de um PPA normalmente abrange, entre outras questões, os objetivos do plano, as 
ações previstas, as instituições responsáveis pela execução e gestão, custos, prazos, fontes de 
financiamento, indicadores de acompanhamento e avaliação. 
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Orçamentária Anual - LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública, estabelecidas no PPA. 

2.3.2. Problemas e Desafios ao Planejamento e ao Desenvolvimento Integrado 

Nos anos recentes, a compreensão dos problemas ambientais e urbanos no Brasil 

deixou de se restringir, meramente, a uma leitura compartimentada das cidades, ou 

mesmo a um conjunto justaposto de conflitos e desafios para o seu desenvolvimento. 

Hoje, há espaço para formas mais integradas de análise dos diversos fenômenos sociais 

e urbanos que - por essência e vocação – se aderem ao modus, não menos ousado, de 

regular e organizar as cidades, segundo as suas aptidões e a função social para a qual se 

prestam (PHILLIPI JR, MARCON e GRISOTTO, 2009). 

Inegavelmente, um dos principais fenômenos refere-se ao processo de 

urbanização. É preciso lembrar que a população urbana brasileira multiplicou-se mais 

de 11 vezes desde 1940, evolução esta desigual e heterogênea, concentrando maiores 

contingentes e taxas de urbanização em regiões economicamente mais desenvolvidas, 

como o Estado de São Paulo, vinculada ao processo de industrialização, à extensão e 

complexidade crescente do setor de serviços, à maior ou menor concentração da 

propriedade fundiária, ao tipo de cultura agrícola praticada ou, mais localizadamente, 

aos recorrentes fenômenos críticos que se observam em regiões definidas, como é o 

caso da seca no nordeste. 

As consequências desse processo acentuam-se, de modo mais evidente, nas 

regiões metropolitanas. Somente no Estado de São Paulo, as regiões metropolitanas de 

Campinas, São Paulo e Baixada Santista reúnem nada menos que 24,1 milhões de 

habitantes (BRASIL, 2011), o que representa 58,5% do total da população paulista e 

12,7% do País.  

Nas metrópoles, a secular combinação de complexidade física e político-

administrativa, com a presença de níveis acentuados de miséria social, configura um 

cenário de dificuldades que é específico a estas aglomerações, e que requer, em muitas 

ocasiões, posturas, planejamento e intervenções públicas, senão ousadas, criativas e 

articuladas, aplicáveis não somente ao Estado, mas à grande parte dos países em 
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desenvolvimento. (BITTENCOURT et al., 2007). E, em matéria de planejamento e 

gestão, há um longo caminho a se percorrer. 

Mesmo que as atividades de planejamento e gestão tivessem sido restauradas ou 

incentivadas pela estabilização da economia e pela mudança das visões e das práticas 

dos atores sociais e dos agentes públicos, subsistem problemas estruturais na aderência 

desse planejamento às estratégias de desenvolvimento local e regional, assolando-os, 

muitas vezes, a um conteúdo insuficiente, ao descolamento dos seus reais objetivos e 

diretrizes das realidades e prioridades locais e, não menos importante, à falta de 

integração institucional e operativa destes planos. Além disso, ressaltam preocupações 

de caráter temporal, isto é, de compatibilidade entre a elaboração e a implementação 

destes planos e os períodos da administração pública, como no caso do Estado de São 

Paulo, ilustrado por meio da Figura 2.2. 

Figura 2.2. Vinculação entre o planejamento ambiental e urbano e a administração 

pública no Estado de São Paulo 

 

 

Fonte: PHILLIPI JR, MARCON e GRISOTTO, 2009 
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Segundo a Figura, observa-se que o timing de elaboração e revisão quadrienal 

dos planos de recursos hídricos e de proteção dos mananciais9, por exemplo, não se 

compatibiliza com a lógica de atualização dos planos diretores municipais, com 

frequência decenal, e com o mandato dos Poderes Executivos Municipais, o que não 

exime a possibilidade de existência de outros problemas, tais como a não coincidência 

destes com os planos plurianuais e leis de diretrizes orçamentárias provocando, com 

efeito, um descolamento funcional. 

Muito embora as políticas setoriais, especialmente as Políticas de Recursos 

Hídricos Nacional e Estadual de São Paulo, estabeleçam a necessidade de integração de 

instrumentos técnicos e de planos setoriais, sua institucionalização é de difícil 

equacionamento, a iniciar-se pelas divergências temporais ora enunciadas. Instrumentos 

técnicos, tais como as outorgas, licenças ou sistemas de informações, também não 

encontram mecanismos de articulação ou unificação, muitas vezes coexistindo numa 

mesma região ou bacia hidrográfica sistemas tecnologicamente diferentes, mas operados 

com finalidades semelhantes, tal como o caso dos sistemas de fiscalização e 

monitoramento do uso e ocupação do solo, monitoramento hidro ambiental, 

mapeamento e georreferenciamento. (GRISOTTO & PHILLIPI JR, 2004). 

À referida falta de integração aliam-se deficiências e limitações administrativas 

e orçamentárias em grande parte dos municípios brasileiros, normalmente desprovidos 

de capacidade técnica, corpo gerencial e estrutura de planejamento compatíveis com as 

demandas da gestão urbana sustentada. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, 

mesmo que as unidades de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos já 

estejam instaladas (as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs), 

sua eficiência e correspondência com as realidades urbanas municipais ainda carece de 

evolução, registrando-se, de um lado, a participação desprezível das municipalidades 

nos foros colegiados de gestão (exceção feita aos comitês de bacia melhor estruturados 

e que envolvem regiões economicamente mais desenvolvidas, como é o caso do Comitê 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) ou, de outro, a 

                                                 
9 Fazem parte dos planos de proteção dos mananciais os chamados PDPAs – Planos de Desenvolvimento 
e Proteção Ambiental, previstos na Lei Estadual 9.866, de 28 de novembro de 1997, Lei de Proteção dos 
Mananciais de Interesse Público no Estado de São Paulo (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
1997). 
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inexistência de um relacionamento efetivo entre o planejamento local e as propostas de 

desenvolvimento da bacia hidrográfica, quase sempre associado à inadequação da 

legislação urbanística local (normas antigas, incompatíveis com as novas formas de 

gestão), à falta de identidade urbana e aos problemas político-institucionais, dentre 

outros. 

Corroboram com estas questões, o fato de que a tradição de cooperação entre 

diferentes esferas de governo ou entre diferentes organizações de natureza pública é, 

ainda, bastante reduzida e limitada, de modo que os esforços institucionais mais 

recentes voltados ao tratamento mais abrangente da questão urbana, principalmente em 

relação à gestão de recursos hídricos, ainda necessitam avanços substantivos. 

(BITTENCOURT et al., 2007). 

2.3.3. O Papel do Município no Planejamento e no Desenvolvimento 

A Constituição Federal de 1988 aborda a questão dos municípios no Título III – 

Da Organização do Estado, ao abranger a organização político-administrativa destes 

entes federados, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal (BRASIL, 1989).  

Conforme lembra PHILIPPI JR. (1999), a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 instituiu a autonomia dos entes federados, conferindo papel estratégico aos 

municípios, enquanto poder local, na gestão territorial e ambiental. 

No âmbito das competências municipais, o artigo 23 da CF/88 é enfático ao 

tratar das competências comuns da União, Estados e Municípios, com destaque para os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento e à sustentabilidade econômica, social e 

ambiental. Igualmente digno de nota é o artigo 30 da Constituição Federal, quando 

explicita as competências exclusivamente municipais associadas à saúde, ao 

planejamento e ao controle do uso e ocupação do solo (BRASIL, 1989), verbis: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
(...) 
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A Carta vigente deferiu, ainda, ao Município a competência de manter 

programas de educação pré-escolar, de ensino fundamental e serviços de atendimento à 

saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.  

Os percentuais destinados pela União ao Fundo de Participação dos Municípios - 

FPM foi elevado dos 17% deferidos pela Emenda Constitucional nº 23, de 1/12/83, para 

22,5%, no art. 159 da Constituição de 1988. Estando em 20% quando da promulgação 

da Constituição, paulatinamente foi aumentado de meio ponto percentual a partir de 

1989, atingindo em 1993 o percentual previsto.  

A velocidade do tempo e a pressão do cotidiano não deixaram perceber a 

mudança no quadro jurídico-institucional no qual os Municípios estão inseridos e o 

esforço de entendimento e adaptação significativo que têm de empreender. Se por um 

lado alardeia-se a dificuldade do Estado como promotor do desenvolvimento e mais 

especificamente como prestador de serviços – sobretudo quando comparado à suposta 

maior eficiência e racionalidade administrativa do setor privado -, há que se registrar 

uma participação mais numerosa e ativa da população quer em conselhos - alguns 

obrigatórios para que o Município possa receber recursos do Governo Federal, como 

nas áreas de saúde; assistência social, criança e adolescentes e alimentação escolar - 

quer em outras organizações de iniciativa local. 

A atuação emblemática da participação popular tem se verificado nas discussões 

da alocação de recursos orçamentários a projetos de interesse da população. O 

envolvimento popular nessas discussões amplia-se para o estabelecimento de padrões de 

funcionamento e manutenção dos serviços de natureza local. Dessa forma, será possível 

alcançar a descentralização há muito almejada e concretizar o conceito do Município 

como a circunscrição na qual os cidadãos, associados pelas relações comuns de 

localidade, de trabalho e tradições, vivem sob uma organização livre e autônoma, para 

fins de administração e cultura. 

Por fim, no que se refere às diretrizes e normas constitucionais aplicáveis ao 

planejamento, desenvolvimento e gestão urbanas, a CF/88 destaca, no artigo 182, a 

configuração de planos diretores, como instrumento básico das políticas de 
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desenvolvimento e de expansão urbana, onde o papel dos municípios é imprescindível 

para pôr em prática os preceitos constitucionais. 
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3. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA E HIPÓTESES 

3.1 Justificativa e Importância da Pesquisa 

A presente pesquisa demonstra importância no cenário do planejamento 

integrado e do desenvolvimento dos municípios e das regiões paulistas. As 

contribuições são múltiplas, tanto do ponto de vista funcional (relevância técnica, 

prática e científica) quanto da abrangência (local, regional e supra-regional). No 

entanto, imagina-se que um dos principais ganhos do trabalho se apresente na dimensão 

da interdisciplinaridade, dada a diversidade de temas envolvidos na pesquisa e a forma 

integrada e dinâmica de abordá-los. 

Sob a perspectiva da relevância técnica, o trabalho auxilia – por meio da 

integração de ferramentas estatísticas e espaciais – no diagnóstico das situações e áreas 

mais críticas do Estado, quanto à debilidade da saúde, da infraestrutura de saneamento, 

vulnerabilidade de mananciais e condições inadequadas ou insatisfatórias do ponto de 

vista social e econômico. Ainda que se disponha de um conjunto numeroso e 

qualificado de dados e informações de todo o Estado, a sua análise integrada é ainda 

carente, cuja lacuna se buscou preencher. Os arranjos metodológicos propostos também 

revelam ganhos importantes, tendo em vista que vários instrumentos, como o mapa de 

kernel por exemplo, podem ser relevantes na avaliação técnica da situação atual e de 

alternativas de soluções. 

Do ponto de vista da relevância prática, a pesquisa procura contribuir para a 

melhoria das condições ambientais, socioeconômicas, sanitárias e, sobretudo, de saúde, 

implicando em melhoria da qualidade de vida da população. Ou seja, os resultados da 

pesquisa possibilitam transformar o campo das ideias em ações concretas voltadas tanto 

à promoção da saúde quanto à prevenção de doenças em todo o Estado. A pesquisa 

também provoca os planejadores a pôr em prática ferramentas, estratégias, planos, 

programas e projetos de amplo espectro temático e geográfico, de modo a racionalizar 

investimentos e diminuir disparidades locais e intra-regionais, ainda verificadas no 

território estadual. Também possibilita aos gestores idealizar, formular e implementar 

políticas públicas intersetoriais e integradas, que tornem mais eficientes e produtivos os 

recursos aplicados. 
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Sob a ótica da relevância científica, o estudo revela particularismos da pesquisa 

quantitativa, incluindo-se as limitações a ela inerentes, além de uma estruturação 

metodológica específica que visa contribuir à pesquisa científica de áreas extensas ou 

complexas, como é o caso do conjunto dos 645 municípios do Estado de São Paulo. 

No que concerne à importância da pesquisa nos níveis individuais e locais 

(município), é inequívoco que os resultados do trabalho tendem a estimular e a 

encorajar pessoas, autoridades, empreendedores, gestores e planejadores com atuação 

municipal a promover ações para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade 

de vida. Em nível individual, não se pode afirmar que os resultados da pesquisa 

determinem causas ou definam fatores de risco a que estão expostos os cidadãos, tendo 

em vista que os dados analisados são agregados por município e uma vez estendidos à 

realidade individual poderiam distorcer os resultados e incorrer-se na chamada falácia 

ecológica, amplamente debatida nesse trabalho. Porém, admitindo que pesquisas dessa 

natureza alcançam, conforme lembra CZERESNIA (2003) “uma abrangência muito 

maior do que a que circunscreve o campo específico da saúde, incluindo o ambiente em 

sentido amplo (.....), além de incorporar elementos físicos, psicológicos e sociais” é 

esperado que os indivíduos se sensibilizem com os problemas que afligem o seu 

município e locais de residência, cobrando dos órgãos públicos medidas para a 

mitigação dos problemas. As autoridades, a seu tempo, tenderão a buscar investimentos 

e recursos, a viabilizar políticas públicas, a providenciar ações e medidas destinadas à 

mitigação desses conflitos, sendo motivados a atrair atividades econômicas, negócios e 

o desenvolvimento sustentável para a região. 

No nível das regiões e do Estado de São Paulo como um todo, igualmente, a 

pesquisa oferece subsídios para o planejamento de ações e programas integrados de 

atuação e desenvolvimento. Em função das diretrizes propostas nesse trabalho, espera-

se que novas políticas públicas sejam implementadas e ações coordenadas possam ser 

viabilizadas, por exemplo, em pacotes de auxílio a municípios e regiões mais críticas 

ou, ainda, a áreas prioritárias. Não menos interessante é o resultado da pesquisa para o 

País, tendo em vista que os métodos e instrumentos utilizados podem ser adotados para 

avaliações e pesquisas em âmbito nacional. 
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Por fim, quanto ao caráter interdisciplinar do trabalho, este talvez seja um dos 

principais ganhos e contribuições ao pensamento científico, tendo em vista a constante 

preocupação revelada pelo trabalho na busca pela maior amplitude e abrangência dos 

diagnósticos e proposições efetuadas, valorizando a conexão e a integração das partes 

na direção de uma visão mais global da realidade paulista, ainda que se deva considerar 

as diversas restrições inerentes ao método quantitativo utilizado no desenvolvimento de 

toda a pesquisa. 

3.2. Hipóteses 

A pesquisa foi desenvolvida considerando as seguintes hipóteses: 

(i) há associação entre a mortalidade infantil e a mortalidade por doenças 

infecciosas e parasitárias e a situação demográfica, sanitária, ambiental e 

socioeconômica dos 645 municípios do Estado de São Paulo; 

(ii) há associação entre a morbidade geral, morbidade por diarreia e 

morbidades por doenças de veiculação hídrica e a situação demográfica, 

sanitária, ambiental e socioeconômica dos 645 municípios do Estado de 

São Paulo; 

(iii) os quadros menos favoráveis de morbimortalidade coincidem com 

municípios e regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde há 

menor dinamismo econômico, maior debilidade social e ambiental; e 

(iv) melhorias nas condições socioeconômicas, ambientais e de infra estrutura 

sanitária, devidamente planejadas, resultam em melhoria da saúde e da 

qualidade de vida da população dos municípios paulistas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

O objetivo da pesquisa é identificar, avaliar e espacializar a relação entre 

condições de saúde, saneamento, ambiente e socioeconomia nos municípios do Estado 

de São Paulo. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Espacializar, por meio de ferramentas adequadas, a associação entre saúde, 

saneamento, ambiente e socioeconomia, utilizando recortes regionais previamente 

estabelecidos, com destaque para as bacias hidrográficas, departamentos regionais de 

saúde, regiões administrativas, regiões metropolitanas e macrometrópole; e 

• Fornecer insumos para a formulação e a implementação de estratégias, ações e 

políticas públicas destinadas ao desenvolvimento social e econômico, melhoria da 

infraestrutura urbana e de saneamento, preservação e conservação ambiental e 

promoção da saúde em todo o Estado. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Características Gerais e Delineamento da Pesquisa 

Considerando que a pesquisa descreve a frequência e a distribuição de dados de 

mortalidade e morbidade nos municípios do Estado de São Paulo, além de expor um 

conjunto de indicadores e variáveis sanitárias, ambientais e socioeconômicas dessas 

localidades, a pesquisa assume caráter descritivo, cujo objetivo é descrever as 

características dos diversos fenômenos envolvidos e identificar e estabelecer relações 

entre as variáveis (GIL, 1991; GIL, 2002).  

No entanto, à medida que a presente pesquisa busca verificar e analisar as 

relações entre as condições de saúde e as demais variáveis, visando testar as hipóteses 

aventadas, acaba por referir-se a uma pesquisa de caráter analítico. Nesse âmbito, pois, 

trata-se, de uma pesquisa eminentemente transversal, que mensura as condições de 

saneamento e saúde num dado momento, buscando-se medir a suposta causa e o 

respectivo efeito sem levar em conta os acontecimentos passados ou futuros, conforme 

explicita (FORATTINI, 1980). 

Por meio da agregação e espacialização dos dados, o desenho epidemiológico 

utilizado caracteriza-se pelo estudo ecológico, tendo em vista que a pesquisa aborda 

uma área geográfica definida –os 645 municípios do Estado de São Paulo-, utilizando 

dados populacionais e associação entre indicadores que representam condições de saúde 

e de vida da população (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 1999). 

Para a proposição dos indicadores e variáveis de análise, as estratégias 

metodológicas propostas basearam-se na metodologia proposta em 2004 pela 

Organização Panamericana de Saúde (BRASIL, 2004), tendo como principal referência 

o modelo explicativo proposto pela Organização Mundial da Saúde (CORVALAN et 

al., 1996), estruturado em uma cadeia de causa e efeito, conhecido pela sigla FPEEEA – 

forças motrizes, pressões, estados, exposições, efeitos e ações, conforme já 

anteriormente conceituado. 

Tendo em vista que esta pesquisa assume amplo nível de relacionamento entre 

saúde, saneamento, ambiente e socioeconomia, o modelo FPEEEA se mostrou 
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adequado às referidas características, ainda que o mesmo admita certas limitações em 

função de se constituir “em uma tentativa de aproximação e explicação da realidade” 

(BRASIL, 2004). 

Ponderada a abrangência da pesquisa, esta foi delineada a partir da combinação 

de técnicas e métodos, incluindo-se pesquisa bibliográfica e documental. 

5.2. Etapas da Pesquisa 

A presente pesquisa foi organizada em dois grandes blocos de atividades, a 

saber: (i) o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e de campo, incluindo o 

delineamento epidemiológico, a definição e análise dos indicadores de saúde, 

saneamento, socioeconomia, desenvolvimento e meio ambiente e a análise espacial; e 

(ii) a proposição de diretrizes para o planejamento e o desenvolvimento regional no 

Estado de São Paulo. Tais Blocos, atividades e estratégias metodológicas são ilustradas 

na Figura 5.1 adiante, os quais foram organizados em etapas, conforme explicitado a 

seguir. 
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Figura 5.1. Fluxograma Metodológico da Pesquisa 

 

5.2.1. Levantamentos e Coleta de Dados 

Com respeito à fase de levantamento e coleta de dados, destaca LAKATOS & 

MARCONI (1986) que “antes de iniciar qualquer pesquisa de campo, o primeiro passo 

é a análise minuciosa de todas as fontes documentais, que sirvam de suporte à 

investigação projetada”. Nesse sentido, o planejamento da pesquisa se organizou em 

torno de uma sistemática de coleta de dados apoiada no levantamento bibliográfico, na 

pesquisa de documentos e em dados de campo, como etapa inicial, visando o 

delineamento de toda a pesquisa. 

Conforme elucida GIL (2002), o delineamento de uma pesquisa científica 

abrange essa atividade de planejamento, “que envolve tanto a diagramação quanto a 

previsão de análise e interpretação de coleta de dados. Entre outros aspectos, o 
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delineamento considera o ambiente em que são coletados os dados e as formas de 

controle das variáveis envolvidas”. A base do delineamento da pesquisa como um todo, 

segundo o mesmo autor, é o procedimento para a coleta de dados, podendo se basear em 

documentos físicos ou nas informações disponibilizadas por pessoas. A pesquisa 

bibliográfica e documental se enquadra no primeiro caso, enquanto os dados obtidos em 

campo correspondem ao segundo. 

O levantamento bibliográfico buscou identificar e analisar, através de materiais 

já elaborados, publicações, livros e outras fontes de interesse, aqueles estudos e 

pesquisas realizadas que associam saúde e saneamento e, também, que incorporam 

elementos pertinentes aos aspectos de socioeconomia, meio ambiente, aspectos jurídico-

institucionais e territoriais, de interesse para o estabelecimento das correlações entre as 

variáveis e para a caracterização da relação saúde-saneamento no Estado de São Paulo. 

No que diz respeito à pesquisa documental, esta visou explorar temas afetos à 

pesquisa em tela, baseando-se em documentos públicos e particulares, publicações 

parlamentares e administrativas e fontes estatísticas, quais sejam: 

- Arquivos Públicos e Particulares: foram analisadas legislações em âmbito nacional e 

estadual, regulamentos, projetos de lei, relatórios, estatutos, planos, projetos, estudos, 

registros, cadastros, levantamentos e pesquisas relacionadas a indicadores e à situação 

de saúde, saneamento, socioeconomia, desenvolvimento, meio ambiente, território e 

aspectos jurídico-institucionais dos 645 municípios paulistas; 

- Fontes Estatísticas: sabendo-se que os dados estatísticos, inclusive censitários, 

associam-se às atividades de órgãos particulares ou oficiais, estes foram consultados a 

fim de obter dados atualizados para o ano de 2010 - ou mais próximos deste - acerca dos 

aspectos listados no Quadro 5.1 a seguir. 
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Quadro 5.1. Fontes Estatísticas e Informações Obtidas 

Fontes Estatísticas Tipo de Informação Ano de 
Referência 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
Censos Demográficos; PNSB – Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico10 

Demografia; Território; Densidade 
Populacional; Saneamento (Água, 
Esgoto, Lixo e Drenagem); Renda; 

Base Cartográfica 

2010 

PIB 2008 

EMPLASA – Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano 

Unidades Territoriais do Estado; 
Dados Regionais 2010 

Governo do Estado de São Paulo / DAEE Recursos Hídricos; Mananciais 2010 

ANA – Agência Nacional de Águas  Saneamento (Água e Esgoto); 
Mananciais 2010 

Ministério das Cidades/MC – SINISA / Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento Saneamento 2010 

CETESB – Cia Ambiental do Estado de São Paulo Resíduos Sólidos 2010 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos Especiais Resíduos Sólidos 2010 

Fundação SEADE - Diversos 

Mortalidade Geral e Infantil; Renda 
Média; Valor Adicionado (VA) 2010 

PIB; IPRS – Índice Paulista de 
Responsabilidade Social 2008 

Ministério da Saúde - Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS)- DATASUS 

Morbidade (AIHs) Geral; Morbidade 
(AIHs) por Doenças de veiculação 

Hídrica; Despesas com Saúde 
2010 

Ministério da Saúde -  MS/SVS/DASIS - Sistema de 
Informações sobre Mortalidade - SIM - DATASUS Mortalidade Geral e Infantil 2010 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo 
Morbidade (AIHs) Geral; Morbidade 

(AIHs) por Doenças de veiculação 
Hídrica; Despesas com Saúde 

2010 

Ministério da Saúde -  SIOSP - Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde - DATASUS Despesas com Saúde 2010 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – Atlas do Desenvolvimento Humano 

IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano 2000 

- Levantamentos de Campo: o levantamento de dados de campo se limitou à coleta de 

dados de saneamento (sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário) em 

275 municípios atendidos por prestadoras locais e, de modo centralizado junto à Sabesp, 

em mais 370 municípios atendidos por essa Companhia Estadual. O autor, tendo 

coordenado o estudo intitulado “Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água” (ANA, 

2011) e, com efeito, as pesquisas de campo, solicitou e recebeu autorização do órgão 

                                                 
10 A PNSB refere-se ao ano de 2008, cujos resultados foram publicados em 2010. 
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federal para a utilização dos dados coletados em campo, cujo levantamento foi 

elaborado entre os anos de 2008 e 2010. O processo de coleta desses dados abrangeu a 

visita às instalações; sistematização  e montagem de bases de dados; elaboração de 

croquis esquemáticos e coleta de dados de cada unidade dos sistemas de produção de 

água de cada um dos municípios (mananciais, adutoras de água bruta e tratada, estações 

elevatórias de água bruta e tratada, boosters e estações de tratamento de água, não 

compreendendo as unidades de distribuição); coleta de informações sobre a oferta de 

água, demandas urbanas e dados demográficos, quando disponíveis; coleta de 

informações hidrológicas, disponibilidade hídrica, qualidade da água e dados 

hidrogeológicos aplicáveis à cada localidade; e dados sobre coleta e tratamento de 

esgotos. 

Os levantamentos utilizaram questionários, dirigidos a representantes de cada 

prestador de serviço, tendo como pressuposto básico a interação com os Estados e 

municípios, contando, ainda, com a realização de reuniões com representantes e 

responsáveis pelos setores de recursos hídricos e saneamento, em cada cidade. Do ponto 

de vista dos recursos hídricos, a participação dos órgãos gestores estaduais e de Comitês 

e Agências de Bacias Hidrográficas garantiu acesso aos dados hidrológicos e de 

qualidade da água, ao planejamento e às informações sobre usos da água e outorgas. 

Além disso, permitiu a realização de análises mais consistentes sobre o uso racional da 

água, a compatibilização de usos múltiplos e o aproveitamento mais adequado dos 

mananciais (ANA, 2011). 

Os dados obtidos nos levantamentos de campo acima especificados assumem – 

para efeito da presente pesquisa – caráter de dados secundários. 

5.2.2. Definição dos Indicadores 

Os indicadores selecionados para a pesquisa foram organizados a partir do 

modelo FPEEEA, já mencionado, adotando as dimensões de saneamento, ambiente, 

economia e sócio-demografia para a sistematização dos campos de análise e indicadores 

correspondentes. Levaram em conta, também, a validade, reprodutibilidade, 

representatividade, obediência a preceitos éticos, oportunidade, simplicidade, facilidade 

de obtenção e custo compatível, conforme ressalta HELLER (1997), além de buscar 
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assegurar – na escolha – que as variáveis refletissem “o estado de saúde de um grupo 

populacional” e ao mesmo tempo que devessem “conciliar o compromisso entre a 

necessidade de efetivamente expressar a condição de saúde coletiva, por um lado, e a 

sua adequação à pesquisa em questão” (PEREIRA, 1995 apud HELLER, 1997). 

Todas as variáveis dependentes e independentes foram selecionadas a partir do 

conhecimento prévio da literatura, por meio de estudos que já empregaram ou que 

recomendam a utilização de tais indicadores, com destaque para HELLER (1997); 

TEIXEIRA et al. (2011); TEIXEIRA (2009); TEIXEIRA & GUILHERMINO (2006); 

PRUSS et al. (2002); SOARES et al. (2002); BRASIL (2004); LUDWIG et al. (1999); 

HELLER (1998); LIBANIO et al. (2005); DA COSTA et al. (2001), DA COSTA et al. 

(2005); BORJA & MORAES (2003); CABRAL & BERNARDES (2005), entre tantos 

outros. 

No caso específico da morbidade geral, conforme se verificará ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, este indicador foi utilizado levando-se em consideração a 

suspeita do pesquisador de que os padrões estatístico-espaciais aplicáveis à morbidade 

por diarreia e morbidade por doenças de veiculação hídrica divergissem da morbidade 

geral, tendo em vista que essas doenças representam por volta de 1% do total de 

internações (AIHs). 

A Figura 5.2 a seguir sintetiza o conjunto de Forças Motrizes, Pressões, 

Estados, Exposições e Efeitos idealizados para a presente pesquisa. 
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Figura 5.2. Matriz FPEEEA de Saneamento, Saúde, Socioeconomia e Meio Ambiente 

 
Fonte: Adaptado de OPAS (BRASIL, 2004) 

SANEAMENTO MEIO AMBIENTE ECONOMIA SÓCIO-DEMOGRAFIA

* Política de Saneamento Inexistente ou Inadequada
* Ausência ou debilidade de ações de educação sanitária e 
ambiental

* Modelo de Desenvolvimento Ambientalmente 
insustentável
* Processo acelerado de urbanização
* Ausência ou debilidade das políticas públicas ambientais

* Modelo de Desenvolvimento Econômico insustentável
* Financiamento Público e Privado instável ou insuficiente
* Transparência insuficiente e corrupção
* Desenvolvimento, difusão e apropriação tecnológica 
inadequada

* Modelo de Desenvolvimento Social Excludente e 
Insustentável
* Processo de urbanização acelerada
* Precariedade da democracia
* Políticas e ações de inclusão social débeis

* Inexistência ou inadequação de sistemas de água
* Inexistência ou inadequação de sistemas de esgotamento 
sanitário
* Inexistência ou inadequação de sistemas de coleta de lixo
* Dificuldade de acesso da população ao saneamento
* Ausência de noções de higiene
* Ausência ou deficiência de investimentos na área de 
saneamento

* Inexistência ou inadequação do controle ambiental
* Uso e ocupação do solo inadequado das áreas de 
mananciais
* Demandas pelos bens e serviços ambientais

* Clientelismo político e interesses econômicos
* Inexistência ou deficiência de critérios de priorização de 
investimento
* Insuficiência de sistemas de informação

* Uso e ocupação do solo inadequado
* Inexistência ou insuficiência de participação e controle 
social
* Insuficiência de sistemas de informação

* Déficits de água
* Água de consumo contaminada
* Esgoto e lixo no peridomicílio
* Meio ambiente insalubre
* Moradias desprovidas de instalações hidro-sanitárias 
adequadas
* Higiene inadequada

* Esgoto e lixo nas coleções hídricas
* Ambientes aquáticos contaminados/poluídos
* Comprometimento da disponibilidade de recursos 
naturais
* Degradação dos ecossistemas

* Debilidade ou insuficiência na prestação dos serviços 
públicos
* Estagnação social e econômica
* Descrédito da administração pública
* Baixa atratividade de negócios e investimentos

* Mecanismos de participação e controle social 
insuficientes
* Tensões Sociais

* População consumindo água em quantidade e qualidade 
inadequada
* População exposta a ambiente insalubre
* População residente em domicílio insalubre
* População exposta a vetores

* População exposta a ambiente aquático/ mananciais 
contaminados/poluídos
* População exposta a restrições no abastecimento público 
de água

* População exposta à baixa estima e à diminuição do bem-
estar
* População desinformada
* População exposta à ausência ou insuficiência do 
sentimento de pertencimento social e econômico

* População exposta à exclusão social
* População sem acesso a mecanismos de participação e 
controle social
* População desinformada
* População menos cidadã

* % Domicílios Atendidos por Redes de Água
* % Domicílios com Sanitários ou Banheiros ligados 
à rede geral de esgoto ou pluvial 
* %Domicílios com Coleta de Lixo

* Situação dos Municípios quanto à Oferta de Água 
(Situação dos Mananciais) e Sistemas de Produção 
de Água

* PIB per capita (R$/hab)
*  Rendimento nominal mensal domiciliar per capita 
(SM)
* Despesas com  Saúde per capita (R$/hab)
* Investimentos per capita em Sistemas de 
Abastecimento de Água, previstos no Atlas Brasil 
(R$/hab)

* IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social
* IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
* Taxa de Urbanização (%)

MORBIDADE     E      MORTALIDADE      AMPLIADAS

FORÇAS
MOTRIZES

PRESSÃO

ESTADO

EXPOSIÇÃO

EFEITO

INDICADORES
PROPOSTOS
(Variáveis

Explicativas)

F

P

E

E

E
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 Variáveis Dependentes 

Os indicadores de saúde estudados, os quais constituem as variáveis 

dependentes, são os seguintes: 

• Taxa de Mortalidade Infantil11 no ano de 2010, por município de residência 

(número de óbitos infantis menores de 1 ano por 1000 nascidos vivos); 

• Taxa de Mortalidade Geral por Doenças Infecciosas e Parasitárias - Capítulo 

CID-10:I, em 2010, por município de residência (número de óbitos por 1000 

nascidos vivos); 

• Morbidade12 Geral por município residência (número de internações por 1000 

habitantes); 

• Morbidade por Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

(número de internações por 1000 habitantes); 

• Morbidade por 21 Doenças de Veiculação Hídrica constante do CID-10 (número 

de internações por 1000 habitantes das seguintes doenças: Cólera, Febre tifoide, 

Salmonelose, Amebíase, Giardíase, Diarreia Aguda, Leptospirose, Tracoma, 

Dengue, Febre Amarela, Hepatite infecciosa, Malária (todos os tipos, incluindo 

as não especificadas), Esquistossomose, Filariose, Ancilostomíase, Ascaridíase, 

Tricuríase, Enterobíase, Pediculose, Escabiose e Conjuntivite bacteriana aguda). 

Os dados de mortalidade foram obtidos do MS/SVS/DASIS - Sistema de 

Informações sobre Mortalidade – SIM (BRASIL, 2011), confirmados por dados da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

                                                 
11 Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. De acordo com o 
DATASUS (BRASIL, 2011), os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM), sistema este gerido pelo Departamento de Análise de Situação de Saúde, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. As 
Secretarias de Saúde coletam as Declarações de Óbitos dos cartórios e entram, no SIM, as informações 
nelas contidas. Uma das informações primordiais é a causa básica de óbito, a qual é codificada a partir do 
declarado pelo médico atestante, segundo regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. 
12 Os dados relativos à morbidade geral, por diarreia e por doenças de veiculação hídrica correspondem ao 
número de internações obtido das estatísticas de Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), cujo valor 
refere-se, exclusivamente, às internações do SUS. Não inclui, por conseguinte, não representam o número 
total de internações (excluindo-se as internações em unidades hospitalares privadas).  
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PAULO, 2011)13. O cálculo das taxas de mortalidade foi efetuado através da 

combinação entre o número de óbitos obtido pelo SIM e a população total de cada um 

dos municípios, obtendo-se a taxa por 1000 nascidos vivos. No caso das informações 

sobre Morbidade e AIHs – Autorizações de Internação Hospitalar, estas foram obtidas 

diretamente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, corroboradas pelos dados 

do SIH/SUS14. As taxas, da mesma forma que no caso da mortalidade, foram calculadas 

através da relação do numero de internações com a população, chegando a taxas de 

morbidade por 1000 habitantes. 

Todos os dados relativos às variáveis dependentes foram georreferenciados 

através dos bancos de dados de informações espaciais dos municípios paulistas, 

disponíveis no IBGE. Cada um dos cinco indicadores de saúde foi analisado e 

correlacionado às variáveis independentes, indicadas a seguir. 

 Variáveis Independentes 

Conforme já antecipado na Figura anterior, as variáveis independentes avaliadas 

foram estruturadas em quatro grupos principais: 

Indicadores de Saneamento 

 Percentual de Domicílios Atendidos por Redes de Água, em cada Município 

paulista em 2010. Essa informação, inicialmente obtida do SINISA – Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento Básico15, revelou-se insuficiente ou 

inadequada, tendo em vista tratar-se de ato auto-declaratório e, com efeito, 

dotado de informações imprecisas, questionáveis, ou por vezes, ausente. Nesse 

caso, foram adotados do IBGE, relativos à Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico e ao Censo Demográfico 2010. Os dados brutos (número de domicílios) 

                                                 
13 A confirmação ocorreu através da comparação entre as tabelas de dados obtidas do SIM e da Secretaria 
de Saúde do Estado, cujas informações foram coincidentes. 
14 Os dados foram “corroborados” a partir da comparação entre as tabelas obtidas da Secretaria Estadual 
de Saúde e as informações disponíveis no SIH/SUS. 
15 O SINISA foi instituído pelo artigo 53 da Lei Federal 11.445/07. No entanto, o Ministério das Cidades 
ainda mantem a denominação anteriormente utilizada (SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento), do qual foram obtidas as informações para a presente pesquisa. 
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foram relacionados à população total de cada município, obtendo-se o percentual 

de atendimento correspondente; 

 Percentual de Domicílios com Sanitários ou Banheiros ligados à rede geral de 

esgoto ou pluvial, em cada Município paulista em 2010. Da mesma forma que 

no caso do abastecimento de água, os dados foram obtidos do IBGE, com as 

taxas calculadas em função da relação entre o número de domicílio com 

banheiros/sanitários ligados à rede de esgoto ou pluvial e a população de cada 

localidade; 

 Percentual de Domicílios com Coleta de Lixo, em cada Município paulista em 

2010. Também foram utilizados dados do IBGE, havendo checagem de dados16 

junto ao banco de dados das publicações da ABRELPE – Associação Brasileira 

de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O cálculo do índice 

baseou-se na relação entre o número de domicílios particulares permanentes 

dotados de sistemas de coleta de lixo, em cada município, sobre o total da 

população correspondente. 

Indicadores Ambientais 

 Situação dos Municípios em 2010 quanto à Oferta de Água (Situação dos 

Mananciais) e Sistemas de Produção de Água, tendo como base os dados do 

Atlas Brasil (ANA, 2011). 

O cálculo desse indicador foi objeto de amplo estudo coordenado pela Agência 

Nacional de Águas, contando com a participação do autor da presente pesquisa. 

Do ponto de vista metodológico, foi avaliada a situação de cada município do 

País (e consequentemente do Estado de São Paulo), quanto ao balanço hídrico 

(relação oferta-demanda) e à situação dos sistemas de produção de água, visando 

a proposição de soluções e investimentos. No que concerne aos mananciais, 

SOARES et al. (2009) descrevem, em detalhes, a formulação das avaliações 

                                                 
16 A checagem de dados foi realizada a partir da comparação das tabelas do IBGE com os dados 
constantes da publicação da ABRELPE, verificando, por exemplo, semelhança entre percentuais de coleta 
de lixo domiciliar. 
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quantitativas, adotando-se a comparação entre a demanda da sede municipal e a 

disponibilidade hídrica superficial efetiva, esta última obtida a partir da 

consideração de vazões de referência (Q95%), usos outorgados, vazões 

importadas e exportadas e vazões de diluição. 

Da mesma forma, no que concerne à avaliação dos sistemas de produção de 

água, a comparação foi estabelecida entre a demanda das sedes urbanas e a 

capacidade atual das unidades que constituem cada sistema produtor de água, 

abrangendo captações, elevatórias de água bruta e tratada, adutoras de água 

bruta e tratada e estações de tratamento de água. Do ponto de vista quantitativo, 

foram combinados os resultados dos mananciais e sistemas produtores de água, 

gerando apenas três resultados possíveis, conforme Quadro 5.2 a seguir. 

Quadro 5.2. Tipologias de Resultados das Avaliações Quantitativas do Atlas Brasil 

(ANA, 2011) 

Manancial Sistema  
Produtor 

RESULTADO FINAL 
COMBINADO Observação 

Satisfatório Satisfatório Satisfatório - 

Satisfatório Vulnerável Vulnerável por Sistema A vulnerabilidade existe somente 
sobre o sistema produtor  

Vulnerável Satisfatório 

Vulnerável por 
Manancial e Sistema 

Mesmo com o sistema satisfatório, 
presume-se que a ampliação do 
manancial ou a busca de novas 
fontes hídricas necessitem da 

ampliação ou de novos sistemas de 
produção de água 

Vulnerável Vulnerável 

Indicadores Econômico-Financeiros e de Desenvolvimento 

 PIB – Produto Interno Bruto per capita dos municípios paulistas (R$/hab), cujo 

dado foi obtido diretamente dos dados da Fundação SEADE, para o ano de 2008 

(dados mais atualizados disponíveis); 

 Rendimento nominal mensal domiciliar per capita dos municípios paulistas, (% 

de domicílios enquadrados em até ½ salário mínimo). Os dados foram obtidos 

dos resultados preliminares do Censo Demográfico do IBGE 2010 (BRASIL, 

2011), sendo calculados os percentuais de domicílios dos seguintes 
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agrupamentos: número de domicílios com renda até 1/2 SM, até 3 SM e acima 

de 5 SM, dividido pelo total de domicílios do município; 

 Despesas com Saúde dos municípios paulistas per capita (R$/hab), cujas 

informações foram coletadas do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde - SIOPS/AESD/SE/MS, para o ano de 2010, sem 

necessidade de cálculo; 

 Investimentos per capita em Sistemas de Abastecimento de Água, previstos para 

cada município no âmbito do Atlas Brasil (R$/hab). Os investimentos 

consideraram o diagnóstico dos mananciais e sistemas produtores anteriormente 

comentado. Quando o manancial e/ou sistema enquadraram-se como 

vulneráveis, foram dimensionados investimentos para a ampliação ou novas 

implantações de mananciais e sistemas de produção de água, a partir da 

utilização de curvas paramétricas de custo. 

Indicadores Sócio-Demográficos 

 IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social, para o ano de 2008 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). Há metodologia 

específica para o cálculo do IPRS, já comentada em item anterior, a qual é 

efetuada pela Fundação SEADE. Os resultados estão disponíveis para o ano de 

2008 (informação mais atualizada); 

 IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, para o ano 2000. O 

IDH municipal foi obtido do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

veiculado pelo PNUD – Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, 

para o ano 2000. Informações mais atualizadas ainda não foram publicadas, 

ainda que o IDH-M tenha associação direta com os dados censitários para o seu 

cálculo; 

 Taxa de Urbanização (% calculado a partir da relação entre a população 

urbana e a população total), obtido a partir dos Resultados Preliminares do 

Censo Demográfico de 2010, do IBGE (BRASIL, 2011). 
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Todo o conjunto de informações e dados relativos aos indicadores da pesquisa 

constam dos Anexos 3 e 4 desse documento. 

5.2.3. Análise dos Dados 

A análise dos dados foi feita a partir de uma sequência de fases, cada uma delas 

dotada de instrumentos e ferramentais compatíveis à determinação de resultados de 

associação entre as variáveis dependentes e independentes estudadas. 

- Correlação entre Variáveis Dependentes e Independentes 

Todas as variáveis dependentes e independentes foram correlacionadas, uma a 

uma, por meio de regressão linear simples, visando avaliar o nível de associação entre 

elas. Os resultados das regressões visaram fornecer insumos para a análise espacial 

subsequente e, essencialmente, para orientar o estabelecimento dos critérios e valores na 

construção da análise multicritério (AMC) e dos mapas decorrentes, os quais 

configuram-se nas bases para as diretrizes de planejamento e desenvolvimento regional 

indicadas na presente pesquisa. 

- Análise Espacial 

A análise espacial ocorreu em dois momentos distintos:  

• uma primeira fase, em sequência às correlações estatísticas, onde foi 

empregado o método de combinação linear ponderada – CLP, a partir de 

escalas pré-determinadas pelo pesquisador, produzindo um processo 

hierárquico analítico. As combinações lineares efetuadas abrangeram 

operações de superposição Booleana, tais como a interseção (E) e união 

(OU), conforme descritas por RINNER e MALCZEWSKI, 2002. Os 

resultados foram expressos em mapas comparativos, utilizando Software 

ArcGis (ESRI) versão 10; 

• uma segunda fase, compreendendo o emprego dos mapas de Kernel, a partir 

dos resultados da análise multicritério. A técnica de Kernel refere-se a uma 

estimativa de intensidade que possibilita estimar a quantidade de eventos 

por unidade de área (no caso, as 645 sedes municipais do Estado), 
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permitindo a geração de grades regulares que recobrem a região do mapa 

(BAILEY & GATRELL, 1995). Essa técnica não-paramétrica realiza 

interpolações exploratórias que resultam em superfícies de densidade que 

geram a visualização de pontos críticos17, com a filtragem dos dados e com 

a representação das principais características e atributos através de 

superfícies contínuas de ocorrência. Segundo TEIXEIRA (2009) “o valor 

estimado para cada célula significa a probabilidade de se encontrar um caso, 

ponderada pela distância entre os eventos observados, com atribuição de 

maior peso aos mais próximos e de menor peso aos mais afastados. Com 

isso, permite uma rápida visualização das áreas que merecem atenção”. 

Para a estimativa da intensidade das correlações espaciais, foi efetuado 

cálculo específico que conjuga a taxa de mortalidade ou morbidade ao 

conjunto de variáveis com maiores níveis de associação. Todos os mapas de 

Kernel produzidos e respectivas suavizações foram elaborados no software 

Arcmap Desktop versão 10, utilizando Ferramenta de Análise Geoestatística 

(Geostatistical Analyst Tools) para Interpolação de Kernel com Barreiras 

(Kernel Interpolation With Barriers). Os parâmetros empregados na análise 

abrangeram: campo de magnitude – NFM (Nota Final do Município); célula 

(cell size)= 2210; Largura de Banda: 50.000; Cume ou Ridge= 50; número 

de faixas de classes (quebras) para a simbologia = 80 divisões. 

- Avaliação Multicritério (AMC) 

A avaliação multicritério - AMC foi construída a partir de metodologia 

específica ao presente trabalho, utilizando aspectos de diversas tipologias já empregadas 

em pesquisas científicas. A AMC foi construída a partir dos resultados das análises 

estatísticas (correlações), análises espaciais e das consultas a especialistas e 

profissionais com atuação nas áreas temáticas de interesse à pesquisa em tela. 

No caso da análise estatística, os resultados das correlações e regressões 

efetuadas serviram como subsídio à escolha das variáveis com maior representatividade, 

                                                 
17 Os pontos críticos equivalem às chamadas “áreas quentes” de Kernel, geralmente representadas nos 
mapas por cores vermelhas (cores quentes). 
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amparando a fase subsequente de atribuição de notas e pesos a cada uma delas. Aquelas 

variáveis que indicaram melhores associações foram selecionadas e indicadas para a 

construção da AMC.  

Os resultados da análise espacial, a seu tempo, também possibilitaram a escolha 

de variáveis que melhor representaram as interpolações e intersecções dos municípios 

com as faixas (escalas) de valores das variáveis dependentes e independentes, 

identificando o número, a proporção e a distribuição geográfica dos municípios, 

gerando bancos de dados e mapas georreferenciados que permitiram a visualização das 

informações processadas. Às variáveis selecionadas foram efetuadas ponderações e 

combinações diversas, que estabeleceram áreas e regiões prioritárias, escalas de 

relevância e análise de agrupamentos de municípios, cujos desdobramentos resultaram 

na quantificação de pesos para cada caso. Esses pesos foram combinados e geraram 

valores médios para cada uma das variáveis e para o conjunto completo de variáveis 

(mortalidade, morbidade ou média geral). Tais pesos foram aplicados aos valores de 

cada variável, compondo uma equação multicritério parcial (construída, somente, com 

base nos pesos decorrentes da análise espacial). 

As consultas a especialistas com atuação setorial foram realizadas por meio da 

constituição de uma equipe de profissionais, selecionados a partir da reconhecida 

atuação e experiência em áreas temáticas afetas à presente pesquisa, os quais 

apresentassem não menos que 10 anos de conhecimento e vivência nas respectivas 

áreas. Esses profissionais foram previamente contatados para verificação da 

disponibilidade e aceitação quanto à participação na presente pesquisa, sendo-lhes 

encaminhado por e-mail ou entregue pessoalmente, na sequência, um questionário. 

Anteriormente ao início da aplicação dos questionários, foram efetuados testes piloto 

visando ajustar o conteúdo e a forma de aplicação. A distribuição dos questionários 

iniciou-se em 05/09/11, prolongando até meados de novembro do mesmo ano. 

Ao todo foram envolvidos 15 profissionais, sendo 3 do setor de saúde, 3 do setor 

de saneamento ambiental, 4 da área de planejamento urbano e desenvolvimento 

regional, 3 do setor ambiental e 2 de recursos hídricos. 
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Depois de preenchidos, os questionários foram enviados ao autor da presente 

pesquisa, em papel ou por e-mail, preservando-se o anonimato do respondente, tal qual 

preconizado por vários aplicadores da metodologia Delphi18. O questionário, 

apresentado no Anexo 2, foi organizado a partir de três perguntas básicas, a saber: (i) 

“Você concorda que os critérios (ou indicadores) abaixo influenciam a saúde da 

população dos municípios do Estado de São Paulo ?”; (ii) “Você acha que algum 

indicador deveria ser desconsiderado ? Indique e justifique (de forma sintética)”; e (iii) 

“Você acha que algum indicador deveria ser acrescentado ? Indique e justifique (de 

forma sintética)”. O objetivo principal da consulta foi o de coletar opiniões sobre os 

pesos de cada variável e, também, verificar a pertinência e adequação das variáveis à 

pesquisa, acolhendo sugestões de exclusão ou acréscimo, conforme o caso. 

Tendo, por fim, os insumos da análise estatística, espacial e da referida consulta 

a especialistas, foi construída uma equação multicritério, contendo os pesos relativos a 

cada variável. A análise estatística subsidiou a escolha e o ajuste dos pesos das 

alternativas; a análise espacial, do ponto de vista quantitativo, gerou um peso 

proporcional a cada variável (que, inclusive, permitiu a construção de uma avaliação 

multicritério parcial), aplicando-se um coeficiente de importância relativa de 0,3 a todo 

o conjunto de valores (peso global de 30% à análise espacial); e da consulta de 

especialistas também resultaram pesos atribuídos às variáveis, com peso proporcional 

de 0,7 (70%) na composição final dos valores e combinações. 

A adoção de tais percentuais (pesos globais) pode ser justificada a partir de 

alguns critérios e premissas adotadas na pesquisa:  

• a composição de uma análise multicritério, sendo um instrumento de suporte à 

decisão, deve incorporar elementos de caráter quantitativo (análise espacial) e 

qualitativo (julgamentos e preferências dos especialistas), que possibilitem a 

classificação e hierarquização dos problemas segundo diversos níveis de 

importância; 

                                                 
18 A metodologia Delphi não fora aplicada em sua concepção original, tendo em vista que não foram 
realizadas novas rodadas de consultas aos especialistas para obtenção de consensos, permanecendo com 
as notas atribuídas na primeira rodada. 
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• a análise espacial quantitativa, ainda que demonstre objetividade, é resultado de 

uma combinação circunstancial, associada ao estudo ecológico ora empreendido, 

tendo como base um grupo definido de indicadores e de dados disponibilizados 

para um período específico. Além destes, também é limitada na ponderação de 

aspectos relativos à evolução histórica, ao contexto institucional, aos fatores 

socioambientais mais complexos ou, ainda, a restrições econômico-financeiras, 

os quais configuram-se como restrições ao método; 

• a opinião dos especialistas, apesar de incorporar aspectos subjetivos, tende a 

assumir grande relevância quando se considera a experiência, o conhecimento e 

a atuação comprovada dos profissionais consultados, cujo aspecto é a base 

central do método Delphi e de diversas metodologias de consulta pesquisadas 

por este autor. Essas técnicas consideram “o uso estruturado do conhecimento, 

da experiência, e da criatividade de um painel de especialistas, no pressuposto 

que o julgamento coletivo, quando organizado adequadamente, é melhor do que 

a opinião de um só indivíduo, ou mesmo de alguns indivíduos desprovidos de 

uma ampla variedade de conhecimentos especializados” (MOURA, 2007). Com 

base nessa experiência, eventuais distorções de um método quantitativo podem 

ser evitadas, corrigidas ou atenuadas, levando-se em conta que a vivência e 

militância de tais especialistas usualmente incorporam a evolução histórica e 

uma visão mais completa e integrada dos indicadores e problemas verificados, 

tendendo à atribuição de valores e pesos mais próximos à realidade. Ainda que 

esses pesos possam carregar certa imprecisão nos valores, a hierarquização em 

ordem crescente de preferência é normalmente coerente. Daí a necessidade de 

atribuir maior valor e importância à tal procedimento do que a análise espacial 

quantitativa, o que justificaria a adoção da regra 1/3 (30%)-2/3(70%) na presente 

pesquisa. 

Os valores de todos os pesos, devidamente combinados e ponderados, 

redundaram numa equação multicritério final, onde os pesos foram multiplicados aos 

valores de cada variável e, como desfecho, resultaram num valor adimensional para 

cada município. 
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A avaliação multicritério final, portanto, compôs um índice geral para cada 

município, abrangendo a construção de uma equação geral com múltiplos atributos, 

vinculados a objetivos e critérios (camadas) devidamente espacializadas. 

Inicialmente o cruzamento dos atributos foi efetuado de maneira simplificada, 

com espacialização e georreferenciamento pelo ArcGis. Em seguida, foi aplicada a 

metodologia dos mapas de Kernel, com a finalidade de gerar insumos para a formulação 

de diretrizes e estratégias de planejamento e gestão, voltadas ao desenvolvimento 

regional.  

O pressuposto geral da metodologia da análise multicritério é a de agregar vários 

critérios (camadas) da informação de modo espacial (em GIS), - a chamada agregação 

espacial - o que implica na avaliação funcional de resultados parciais no âmbito de uma 

avaliação global. Essas agregações espaciais – exceto nos mapas de Kernel – foram 

efetuadas pelo método hierárquico analítico, com superposições Booleanas. 

5.2.4. Proposição de Diretrizes 

Com base nos resultados da avaliação multicritério e dos mapas de Kernel, 

foram analisadas áreas mais críticas (piores índices de morbimortalidade, condições de 

saneamento inadequadas, regiões e municípios mais pobres e ambientalmente mais 

comprometidos, atividades econômicas menos proeminentes, etc.), ponderando as 

seguintes características: 

• recortes territoriais definidos (município, região administrativa, região de 

governo, UGRHIs/bacias hidrográficas, regiões metropolitanas, 

macrometrópole, Estado de São Paulo); 

• restrições e potencialidades relacionadas aos aspectos de saúde e 

saneamento, físico-ambientais, socioeconômicas e institucionais; 

• sistemáticas de planejamento e gestão territorial; 

• políticas setoriais e perspectivas de desenvolvimento das regiões. 

Da análise integrada de tais características, resultaram proposições de diretrizes 

e estratégias para o planejamento e para o desenvolvimento regional.   
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6. RESULTADOS 

6.1. Contextualização da Área de Estudo 

Com base nos indicadores previamente selecionados, relacionados à saúde, 

saneamento, ambiente, socioeconomia e demografia, foram desenvolvidos estudos 

voltados à contextualização da realidade dos 645 municípios do Estado de São Paulo 

que compõem a área de abrangência da pesquisa. 

O Estado de São Paulo possui 248.196,96 km2 e população total estimada, de 

acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010, de 41.262.199 habitantes 

(BRASIL, 2011), indicando uma densidade demográfica de 166,25 hab/km². 

Valendo-se dos dados censitários, a Fundação SEADE divulgou o panorama 

demográfico do Estado, conforme se observa na Tabela 6.1 seguinte, demonstrando que 

a Região Metropolitana de São Paulo agrega quase 50% da população paulista. Com 

respeito ao crescimento demográfico do Estado, o SEADE aponta que entre 2000 e 

2010 houve crescimento médio de 1,09% ao ano (muito inferior ao crescimento médio 

entre 1991 e 2000, que foi de 1,80% aa), ligeiramente menor que a média nacional no 

mesmo período (1,17%) e ao conjunto dos Estados, exceto São Paulo (1,19%). Esse 

crescimento, no entanto, diferenciou-se entre faixas etárias, com jovens de até 14 anos 

acusando crescimento negativo (-0,95% aa) e pessoas de mais de 45 anos indicando 

incrementos superiores a 3,5% aa). Também se diferenciou entre população rural e 

urbana, com a primeira apresentando incremento de 1,36% aa e a segunda com 

crescimento negativo (-3,68% aa). 

Também se destaca na Tabela seguinte o elevado percentual de urbanização do 

Estado de São Paulo, cuja taxa supera 95% e é sensivelmente superior à média brasileira 

(84,4%). Nas regiões metropolitanas, a taxa de urbanização é ainda maior que a média 

estadual. 
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Tabela 6.1. População Residente nas Regiões Metropolitanas, Estado de São Paulo 

e Brasil e Taxas de Urbanização 

Regiões Metropolitanas, 
Estado de São Paulo e 
Brasil 

População residente 
Taxa de 

Urbanização 
(%) Total Homens Mulheres 

Situação do domicílio 

Urbana Rural 

RM Baixada Santista 1 664 136 796 701 867 435 1 660 675 3 461 99,8% 

RM Campinas 2 797 137 1 373 996 1 423 141 2 725 293 71 844 97,4% 

RM São Paulo 19 683 975 9 433 605 10 250 370 19 458 888 225 087 98,9% 

Estado de São Paulo 41 262 199 20 077 873 21 184 326 39 585 251 1 676 948 95,9% 

Brasil 190 755 799 93 406 990 97 348 809 160 925 792 29 830 007 84,4% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (BRASIL, 2011) 

De acordo com a EMPLASA (2011), os municípios do Estado distribuem-se  em 

42 Regiões de Governo (RGs), 14 Regiões Administrativas (RAs) e 3 Regiões  

Metropolitanas  (RMs de São Paulo, Campinas e Baixada Santista), além de várias 

aglomerações urbanas não institucionalizadas. A Região Metropolitana de São Paulo – 

RMSP foi criada por meio da Lei Complementar nº 94 de 29/05/1974 e constitui-se na 

maior concentração urbana e de capital do Estado. Em 1994, através da Lei 

Complementar nº 760, foram criadas as outras duas regiões metropolitanas.  

Do ponto de vista da regionalização territorial, também se destaca no Estado a 

promulgação da Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da Lei nº 7.663, de 

30/12/1991, que regulamenta o artigo 205 da Constituição Estadual, a qual instituiu a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos e, como 

desdobramento direto, estabeleceu 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(UGRHIs) “como base territorial para os planos de bacia e para formulação e 

implementação de programas de utilização, recuperação, proteção e conservação dos 

recursos hídricos do Estado de São Paulo” (EMPLASA, 2011). O Quadro 6.1 a seguir 

ilustra as principais características das 22 UGRHIs do Estado, de acordo com o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH 2004/2007 (GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2011).  
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Quadro 6.1 – Principais Características das 22 UGRHIs do Estado 

Unidade de  
Gerenciamento, 
(UGRHI) 

Área 
km² (1) 

N° de 
Munic. Classificação Geomorfologia Sistemas Aquíferos 

01. Mantiqueira 675 3 Conservação Planalto Atlântico Cristalino 

02. Paraíba do Sul 14.444 34 Industrial Planalto Atlântico Cristalino/ Cenozóico 

03. Litoral Norte 1.948 4 Conservação Província Costeira Cristalino/ Cenozóico 

04. Pardo 8.993 23 Em Industrialização Depressão 
Periférica 

Cristalino/ Tubarão/ 
Guarani/ Serra Geral 

05. Piracicaba/ 
Capivari/ Jundiaí 14.178 57 Industrial 

Depressão 
Periférica e Cuestas 

Basálticas 

Cristalino/ Tubarão/ 
Guarani 

06. Alto Tietê 5.868 34 Industrial Planalto Atlântico Cristalino/ Cenozóico 

07. Baixada Santista 2.818 9 Industrial Província Costeira Cristalino/ Cenozóico 

08. Sapucaí/ Grande 9.125 22 Em Industrialização 
Cuestas Basálticos 

e Planalto 
Ocidental 

Guarani/ Serra Geral 

09. Mogi-Guaçu 15.004 38 Em Industrialização 
Cuestas Basálticos 

e Depressão 
Periférica 

Cristalino/ Tubarão/ 
Guarani/ Serra Geral 

10. Tietê/ Sorocaba 11.829 34 Industrial 
Depressão 

Periférica e Cuestas 
Basálticas 

Cristalino/ Tubarão/ 
Guarani 

11. Ribeira de Iguape/ 
Litoral Sul 17.068 23 Conservação Província Costeira Cristalino/ Cenozóico 

12. Baixo Pardo/ 
Grande 7.249 12 Em Industrialização Planalto Central Bauru/ Serra Geral 

13. Tietê/ Jacaré 11.749 34 Em Industrialização Depressão 
Periférica 

Bauru/ Serra Geral/ 
Guarani 

14. Alto 
Paranapanema 22.689 34 Conservação 

Planalto Ocidental 
e Depressão 
Periférica 

Cristalino/ Tubarão/ 
Guarani/ Serra Geral 

15. Turvo/ Grande 15.925 64 Agropecuária Planalto Central Serra Geral/ Bauru 

16. Tietê/ Batalha 13.149 33 Agropecuária 
Planalto Ocidental 

e Cuestas 
Basálticas 

Bauru 

17. Médio 
Paranapanema 16.749 42 Agropecuária Planalto Ocidental Serra Geral/ Bauru 

18. São José dos 
Dourados 6.783 25 Agropecuária Planalto Central Bauru 

19. Baixo Tietê 15.588 42 Agropecuária Planalto Ocidental Bauru/ Serra Geral 

20. Aguapeí 13.196 32 Agropecuária Planalto Ocidental Bauru 

21. Peixe 10.769 26 Agropecuária Planalto Ocidental Bauru 
22. Pontal do 
Paranapanema 12.395 21 Agropecuária Planalto Ocidental Caiuá/ Bauru/ Serra Geral 

TOTAL 248.209 645    
Obs.: (1) Cf. Portaria IBGE 05/2002. 

    
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos 2004/2007 – Relatório Síntese (GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2011) 
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Também digna de menção é a existência da chamada Macrometrópole Paulista, 

a qual abrange 180 municípios e área de 53.200 km2, incluindo-se a totalidade das 

regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo e Baixada Santista, além de regiões e 

bacias hidrográficas vizinhas. A macrometrópole é uma das regiões mais importantes do 

País, com papel estratégico e central no desenvolvimento social e econômico regional. 

Sua dimensão também está diretamente ligada a um conjunto de aspectos singulares: a 

existência do Porto de Santos, seguramente um dos maiores pólos de concentração e 

distribuição de cargas da costa leste da América Latina; uma ampla e estruturada rede 

viária e logística com acessibilidade às principais rodovias do País (Anhanguera, 

Bandeirantes, Anchieta, Imigrantes, Rodoanel, Presidente Dutra, Régis Bittencourt, 

Raposo Tavares e Fernão Dias); e à conexão entre três regiões de forte dinamismo 

econômico, formando um complexo metropolitano que se configura como um dos 

maiores centros urbanos e internacionais de comércio e de negócios.  

A macrometrópole paulista abriga cerca de 30,8 milhões de habitantes (cerca de 

75% da população do Estado e 16% da nacional), sendo responsável por 83% do 

Produto Interno Bruto Estadual (ANA, 2011). A macrometrópole assume contornos e 

expressividade ainda maiores quando se considera a conurbação em curso de São Paulo 

e Campinas com a Baixada Santista, o Vale do Paraíba e a região Piracicaba-Limeira, 

totalizando 102 municípios. A sinergia entre infraestruturas, serviços e transportes que 

ainda não existem em outros países populosos do hemisfério sul torna a 

macrometrópole paulista comparável a regiões como Tóquio-Kobe, a chinesa Xangai e 

a Cidade do México. A Figura 6.1 apresentada adiante ilustra os 645 municípios e as 

citadas regiões metropolitanas e UGRHIs do Estado. 
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Figura 6.1. Principais Unidades de Regionalização do Estado de São Paulo 
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O Estado de São Paulo possui, ainda, regionalizações do território de acordo 

com a utilização por órgãos setoriais (meio ambiente e saneamento, assistência social, 

saúde, educação, agricultura, turismo e assuntos tributários), cujas divisões reúnem 

municípios diversos e são tidas como unidades administrativas e institucionais, voltadas 

ao planejamento e à gestão setorial descentralizada. 

Quanto à estrutura de planejamento e gestão de cada unidade territorial, há uma 

certa multiplicidade de situações. No caso das RAs – Regiões Administrativas, estão 

localizados os chamados ERPLANS - Escritórios  Regionais  de  Planejamento  

(Erplans) vinculados à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP (atual 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo). Nas 

RGs, por meio de decreto do Poder Executivo, foram criados Colegiados de 

Administração Estadual (CAE), para as articulações setoriais, e os Colegiados de 

Administração Municipal (CAM), para as articulações municipais e regionais, que 

coordenados pelos  Escritórios Regionais de Governo localizados em cada RG. 

Já nas Regiões Metropolitanas, funcionam Conselhos de Desenvolvimento de 

caráter normativo e deliberativo, secretariados por Agências de Desenvolvimento e 

amparados por Fundos específicos, cujos Conselhos são compostos por um 

representante de cada município e por representantes do Estado, cuja representação é 

paritária. 

Do ponto de vista ambiental, o território estadual conta com 225 áreas 

protegidas, sendo 54 Unidades de Conservação de Proteção Integral e 36 de Uso 

Sustentável, entre outras categorias. De acordo com a EMPLASA (2011), essas 

unidades ocupam pouco mais de 13% do território, ainda que se considere sobreposição 

espacial entre as unidades. Um dos pontos que chama a atenção no Estado diz respeito à 

cobertura vegetal, onde apenas 33% dos municípios possuem atributos ambientais 

passíveis de proteção, em grande medida associados a remanescentes de mata atlântica e 

áreas de proteção ambiental. 

Quanto à situação dos mananciais, de acordo com dados do PERH (GOVERNO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011), da EMPLASA (2011) e da ANA (2010; 2011), 

a situação da disponibilidade hídrica pode ser considerada adequada, tendo em vista os 
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2.502m³ por habitantes disponíveis, porém distribuídos de forma desigual. Enquanto a 

demanda global chega a 417,26 m³/s, as áreas urbanas demandam 158,66 m3/s, 

conforme estudo do Atlas Brasil recentemente publicado pela ANA (2011), o qual 

também indica que 414 sedes municipais encontram-se em condições satisfatórias com 

relação aos mananciais e sistemas produtores de água existentes. As avaliações do 

ATLAS também apontam que 154 sedes urbanas requerem adequação dos sistemas de 

produção de água, sendo 88% na forma de sistemas isolados e 12% integrados. Outras 

74 sedes municipais necessitam de novos mananciais, devido à insuficiência das 

disponibilidades hídricas superficiais ou subterrâneas para o atendimento da demanda 

para o ano de 2015. 

De acordo com o ATLAS, os investimentos previstos para tais melhorias, em 

todo o Estado, totalizam R$ 5,4 bilhões, equivalentes a 24% de todos os recursos 

previstos no ATLAS. Deste total, 85% correspondem às melhorias nas três regiões 

metropolitanas do Estado, com destaque para os aportes da RMSP que totalizam R$ 4 

bilhões (75%). Os investimentos previstos para municípios de pequeno e médio portes 

(com menos de 250 mil habitantes), representam cerca de 27% do total destinado ao 

Estado. As Figuras 6.2 e 6.3 apresentadas a seguir ilustram os resultados do diagnóstico 

do Atlas Brasil e a previsão de investimentos per capita, para mananciais e sistemas de 

abastecimento de água. 

Registre-se, ainda, que está em curso uma série de medidas não estruturais 

destinadas à proteção e sustentabilidade dos mananciais do Estado, histórica e 

essencialmente amparadas por amplo arcabouço legal e institucional. As primeiras 

experiências, no Estado de São Paulo, relacionadas à implementação de instrumentos 

para a proteção de mananciais ocorreram, em meados da década de 70, com a criação 

das Áreas de Proteção de Mananciais – APMs, da Região Metropolitana de São Paulo, 

por meio das Leis Estaduais nº 898/75 e nº 1.172/76 que visavam o disciplinamento do 

uso do solo para a proteção de cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos 

de interesse ao abastecimento público na região. 

Essas Leis de Proteção aos Mananciais são claras e rigorosas quanto ao 

gerenciamento dessas áreas. Todavia, não conseguiram impedir a ocupação predatória e 

consequente deterioração dos mananciais.  Por essa razão, em meados da década de 90, 
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decidiu-se por uma revisão da legislação, ampliando-se os conceitos e a própria 

abrangência dos diplomas legais anteriores, o que resultou na promulgação da Lei 

Estadual 9.866/97, de abrangência estadual. 

A nova Lei de Proteção de Mananciais estabeleceu diretrizes e normas para a 

proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 

Estado de São Paulo. Constituindo-se numa lei geral, válida para todo o Estado, prevê a 

gestão participativa e descentralizada e reconhece a realidade da ocupação atual das 

áreas situadas no entorno dos mananciais, considerando as seguintes abordagens: (i) 

reconhece a especificidade de cada bacia ou sub-bacia; (ii) introduz a gestão 

descentralizada dos recursos hídricos por bacia ou sub-bacia; (iii) introduz a 

participação comunitária na gestão das bacias ou sub-bacias; (iv) define a Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRM - como uma ou mais sub-bacias 

hidrográficas dos mananciais de interesse regional para abastecimento público; e (v) 

estabelece as Áreas de Intervenção nas APRMs. 

A Lei 9.866/97 estabelece os Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 

– PDPA – como instrumento básico de planejamento e gestão das APRMs. Os PDPA 

constituem, para cada área de proteção, base para a especificação da maioria das normas 

caracterizadas em termos gerais na lei estadual, sendo, portanto, determinantes em 

relação às leis de cada APRM, devendo ser atualizados a cada 4 anos. 
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Figura 6.2. Resultado do Diagnóstico dos Mananciais e Sistemas de Abastecimento de Água – Atlas Brasil - 2011 
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Figura 6.3. Planejamento Previsto em Melhorias ou Novos Mananciais e Sistemas 

de Abastecimento de Água – Atlas Brasil  

 

Fonte: ANA - Agência Nacional de Águas (2011) 

Os investimentos previstos no ATLAS poderiam sugerir certa contradição, em 

princípio, com os elevados índices de abastecimento de água registrados para o Estado 

de São Paulo no Censo Demográfico de 2010 (BRASIL, 2011), que demonstra que 95% 

dos 12,8 milhões de domicílios paulistas estão ligados a redes de água, conforme 

Figura 6.4 adiante, ainda que se considere um menor percentual (92%) entre os 

domicílios com renda per capita inferior a R$ 70, valor monetário que define a linha de 

extrema pobreza, de acordo com o SEADE (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2011). Há, porém, alerta explícito no Atlas Brasil quanto à avaliação dos 

déficits nos sistemas urbanos de produção de água que contemplam o cenário de 2015 

(oferta e demanda) como base do diagnóstico, ensejando proposições de soluções e 

investimentos até 2025. Isso significa que boa parte dos sistemas de abastecimento de 

água que hoje atendem satisfatoriamente a população está no limite de sua capacidade 

física ou operacional, requerendo melhorias ou novas instalações no curto ou médio 

prazos. 
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Figura 6.4. Percentual de Domicílios Ligados a Redes de Abastecimento de Água no Estado de São Paulo 
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Já no caso do atendimento por redes de esgotamento sanitário, dados do PNSB 

apontam que 86,7% dos domínios paulistas possuem banheiros ou sanitários ligados às 

redes coletoras de esgoto ou pluviais, valores estes muito superiores à média do País 

(55,4%). Para o tratamento de esgotos, o Estado de São Paulo possui 78,4% de seus 

municípios com sistemas de tratamento – ainda que parciais –, sendo a unidade da 

federação com o maior índice entre todos os estados brasileiros. A Figura 6.5 seguinte 

ilustra os domicílios atendidos por redes coletoras de esgoto no Estado. 
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Figura 6.5. Percentual de Domicílios com Banheiros ou Sanitários Ligados a Redes Coletoras de Esgoto ou Pluviais no Estado de 

São Paulo 
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No que concerne aos resíduos sólidos, a problemática vem aumentando 

consideravelmente em razão do crescimento populacional e das atividades industriais no 

Estado de São Paulo. A situação da disposição é monitorada pela CETESB que 

estabelece procedimentos específicos para o trato dos resíduos urbanos e de serviços de 

saúde e dos resíduos sólidos industriais. A CETESB emite anualmente, desde 1997, o 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares19, o qual monitora a quantidade 

de resíduos domiciliares gerada nos municípios, e também utiliza um índice para 

classificar a situação dos municípios de acordo com a disposição desses resíduos. 

De acordo com a CETESB a caracterização e a segregação dos resíduos é 

necessária para a destinação correta, uma vez que para cada tipo de resíduo sólido 

(urbano, de serviços de saúde, industrial - classe I ou classe II), existem metodologias 

específicas. No que diz respeito aos resíduos de serviços de saúde, exige-se o seu 

tratamento antes da sua disposição em aterros sanitários licenciados e com relação aos 

resíduos da construção civil, são exigidos, além dos devidos licenciamentos na 

CETESB, o cumprimento das Resoluções CONAMA 307/2002, 348/2004 e SMA 

41/2002 e das normas da ABNT. Também merece destaque a recente aprovação, em 

nível nacional, da Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2011), a qual disciplina e orienta a coleta e 

disposição de resíduos em todo o território nacional. 

Além da CETESB, a ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais, por meio de publicações anuais, e o IBGE por 

meio da PNSB, também efetuam levantamentos pertinentes à coleta e disposição final 

de resíduos. A PNSB aponta que 98,2% das residências paulistas contam com sistemas 

de coleta de resíduos. Com respeito à destinação final, os municípios paulistas registram 

as menores proporções de destinação dos resíduos sólidos aos lixões (7,6%), contando, 

no entanto, com problemas de lançamento e depósito de lixo a céu aberto e/ou 

existência de catadores nos vazadouros e aterros, conforme apresenta o PNSB. A 

Figura 6.6 seguinte ilustra a situação da coleta de resíduos sólidos no Estado.  

                                                 
19 As informações permitem apurar o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, o IQR - Valas - 
Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos em Valas e o IQC – Índice de Qualidade de Usinas de 
Compostagem, cujas pontuações variam de 0 a 10. 
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Figura 6.6. Situação da Coleta de Lixo no Estado de São Paulo 
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Sob a ótica da saúde, muitos relatórios e documentos dão conta do panorama do 

Estado de São Paulo, com destaque para os documentos da Secretaria de Saúde do 

Estado e bases de dados estatísticas, como as do DATASUS e SEADE. Neste último 

caso, vale ressaltar os dois relatórios já produzidos (2005 e 2010) relativos à agenda dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — ODMs (compromisso intergovernamental 

assumido em 2000 pelo Brasil), voltados à efetivação da chamada Declaração do 

Milênio, onde se monitoram as metas do milênio no Estado de São Paulo. 

De acordo com os relatórios, a saúde no Estado de São Paulo aponta que a taxa 

de mortalidade infantil reduziu-se em torno de 60% entre 1990 (31,2 óbitos de menores 

de um ano a cada mil nascidos vivos) e 2008, quando chegou a 12,6, a segunda menor 

do país, superior apenas à do Rio Grande do Sul (UNICEF, 2008 apud GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). Esses resultados quase alcançam a meta 

estabelecida nos ODMs para 2015, que define a redução de 2/3 da mortalidade infantil. 

Em 2010, essa taxa chegara a 11,88 óbitos por 1000 nascidos vivos. 

Na última década, também houve redução substantiva nos índices de 

mortalidade na infância (57%), “indicando que o Estado também cumprirá a meta de 

10,8 óbitos de menores de cinco anos por mil nascidos vivos em 2015 para esse 

indicador” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

Segundo o SEADE, 16% dos municípios atingiram o nível considerado aceitável 

pela organização Mundial de Saúde – OMS em 2008 (10 mortes a cada mil 

nascimentos). A maior parte dessas cidades situam-se nas RAs de São José do Rio 

Preto, Barretos, Ribeirão Preto, Central, Franca e Campinas, em contraponto às RAs de 

Araçatuba, Baixada Santista, Sorocaba e São José dos Campos, as quais indicam índices 

superiores a 18 mortes por mil. 

Sublinhe-se que a maior parte da mortalidade infantil ocorre no período neonatal 

precoce (menos de uma semana de vida), cujos valores chegam à cerca de metade das 

mortes no Estado de São Paulo ou, ainda, no período neonatal (até 28 dias do 

nascimento), onde 2/3 das mortes são registradas. 

No relatório do SEADE, enfatizam-se várias ações e iniciativas do Governo do 

Estado que supostamente têm contribuído para a queda dos índices de mortalidade na 
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infância, incluindo projetos e programas de saneamento e saúde, tais como a criação de 

Ambulatórios Médicos de Especialidades – AMEs, novos hospitais, programa de 

auxílio financeiro permanente às Santas Casas e hospitais beneficentes, apoio técnico e 

financeiro aos municípios com baixo IDH através do Programa Saúde da Família20, 

programas de vacinação, capacitação de médicos e enfermeiras, orientação a gestantes, 

entre outras. Também são destacados cerca de R$ 7 bilhões em investimentos em ações 

de saneamento, que abrangem projetos como o Água Limpa (ampliação da coleta e 

tratamento de esgotos em cidades de até 30 mil habitantes não atendidas pela Sabesp), 

Córrego Limpo (despoluição de córregos da capital), Projeto Tietê e Onda Limpa 

(esgotamento sanitário no litoral paulista). 

Quanto à situação da morbidade, tendo como base referencial os dados do 

DATASUS (BRASIL, 2011) 21, o Estado de São Paulo registrou ao longo dos últimos 

15 anos a média de 2,2 milhões de internações por ano, acusando, em 1995, 2.298.199 

autorizações de internação hospitalar (AIHs) e, em 2010, 2.334.227 internações. Em 

referência ao crescimento das AIHs comparável à evolução demográfica paulista, o 

Gráfico 6.1 apresentado adiante demonstra que em ambos os casos há uma tendência de 

crescimento, ainda que em diferentes escalas. Enquanto o crescimento das internações 

variou em torno de 2% em 15 anos, a população cresceu 22% no mesmo período. 

  

                                                 
20 Esse Programa contempla ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de 
doenças e manutenção da saúde das comunidades. De acordo com o SEADE (GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2011), esse Programa abrange mais de 400 municípios do Estado de São Paulo. 
21 O SIH/SUS coleta mais de 50 variáveis relativas às internações: identificação e qualificação do 
paciente, procedimentos, exames e atos médicos realizados, diagnóstico, motivo da alta, valores devidos 
etc. As Internações, de acordo com a metodologia estabelecida pelo Ministério da Saúde, correspondem à 
quantidade de AIHs - Autorizações de Internação Hospitalar  pagas no período, não considerando as de 
prorrogação (longa permanência). Este é um valor aproximado das internações, pois as transferências e 
reinternações estão computadas. A causa de internação é a informada como o Diagnóstico Principal, 
definido como sendo o que motivou a internação. 
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Gráfico 6.1. Evolução da População e da Morbidade Geral no Estado de São Paulo 

(1995-2010) 

 

A verificação dos coeficientes de morbidade geral per capita auferem, de modo 

mais preciso, a comparação entre a evolução das morbidades no Estado e o crescimento 

populacional, conforme se observa no Gráfico 6.2 na sequência. Neste, é possível 

atestar que o número de internações proporcional à população (per capita) tem 

diminuído sensivelmente ao longo dos últimos 15 anos, chegando a patamares mínimos 

de 52,3 AIH/hab no ano de 2008. 

Ainda que nos anos subsequentes (2009 e 2010) o índice de morbidade geral per 

capita tenha registrado elevação, o Estado de São Paulo possui um dos menores 

coeficiente de internações do País, conforme se verifica na Tabela 6.2 adiante. Quando 

comparada aos índices das regiões brasileiras, o Estado somente é superado pela região 

sudeste que, de modo geral, indica AIHs/hab menores que a média do paulista. No 

entanto, o Estado de São Paulo demonstra morbidade geral per capita, no período 2008-

2010 inferior à média brasileira (52,3 contra 56,7 em 2008; 54m5 contra 58,1 em 2009; 

e 56,6 contra 59,5 em 2010). 
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Gráfico 6.2. Evolução da População e da Morbidade Geral no Estado de São Paulo 

(1995-2010) 

 
 

Tabela 6.2. População Total, Morbidade Geral e Per Capita no Brasil, Grandes 

Regiões e Estado de São Paulo (2008-2010) 

Ano 2008 2009 2010 

Região Pop (hab) Morbidade 
Geral MGPC1 Pop (hab) Morbidade 

Geral MGPC1 Pop (hab) Morbidade 
Geral MGPC1 

Norte 15.142.684 950.998 62,8 15.359.645 997.682 65,0 15.864.454 1.016.080 64,0 

Nordeste 53.088.499 3.019.461 56,9 53.591.299 3.137.365 58,5 53.081.950 3.213.591 60,5 

Sul 27.497.970 1.813.992 66,0 27.718.997 1.889.472 68,2 27.386.891 1.892.683 69,1 
Centro-
Oeste 13.695.944 869.948 63,5 13.895.467 884.268 63,6 14.058.094 899.882 64,0 

Sudeste 80.187.717 4.089.204 51,0 80.915.637 4.220.022 52,2 80.364.410 4.335.729 54,0 
Estado de 
São Paulo 41.011.635 2.144.703 52,3 41.384.089 2.255.602 54,5 41.262.199 2.334.227 56,6 

Brasil 189.612.814 10.743.603 56,7 191.481.045 11.128.809 58,1 190.755.799 11.357.965 59,5 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). BRASIL (2011). 

(1) MGPC: Morbidade Geral per capita (AIHs por mil habitantes) 

Entre as 20 maiores causas de internações, destacam-se as ocorrências 

relacionadas a partos (espontâneos e por cesariana), anticoncepções e abortos 

espontâneos os quais, juntos, somam 13,4% do total de internações de 2010, conforme 

apresentada na Tabela 6.3. Com respeito às doenças, figuram entre as de maior 

ocorrência como causas de internações, a pneumonia, insuficiência cardíaca, transtornos 
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do aparelho urinário, hérnia inguinal e colelitiase (cálculos ou inflamações da vesícula 

biliar). 

Tabela 6.3. Causas de Internações no Estado de São Paulo em 2010 

Ranking Causas de Internações Nr. AIHs % do total de 
AIHs 

1 Parto Único Espontaneo 197.863 8,5% 

2 Pneumonia por microorg NE 113.070 4,8% 

3 Parto Unico por cesariana 60.231 2,6% 

4 Insuficiência cardiaca 48.121 2,1% 

5 Outros transtornos do trato urinario 30.017 1,3% 

6 Anticoncepcão 29.822 1,3% 

7 Hernia inguinal 29.353 1,3% 

8 Colelitiase 28.403 1,2% 

9 Traumatismo intracraniano 27.310 1,2% 

10 Acidente vasc cerebr NE como hemorragia isquemico 27.139 1,2% 

11 Fraturas da perna, incluindo tornozelo 26.701 1,1% 

12 Angina pectoris 23.892 1,0% 

13 Infarto agudo do miocárdio 22.231 1,0% 

14 Fraturas do antebraço 22.080 0,9% 

15 Varizes dos membros inferiores 21.350 0,9% 

16 Apendicite aguda 21.107 0,9% 

17 Fraturas do fêmur 20.634 0,9% 

18 Colecistite 19.869 0,9% 

19 Hipertensão essencial 19.645 0,8% 

20 Aborto espontâneo 19.370 0,8% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). BRASIL (2011). 

Com relação às doenças de veiculação hídrica, ponderado o grupo de 21 doenças 

relacionadas com o saneamento básico enunciadas pela Fundação Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2007 p. 38) – Cólera, Febre tifoide, Giardíase, Amebíase, Hepatite 

infecciosa, Diarreia Aguda, Escabiose, Pediculose, Tracoma, Conjuntivite bacteriana 

aguda, Salmonelose, Tricuríase, Enterobíase, Ancilostomíase, Ascaridíase, Malária 

(Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e outras formas de 

malária confirmadas por exames parasitológicos), Dengue, Febre Amarela, Filariose, 

Esquistossomose e Leptospirose – em 2010 foram notificados 31.118 casos no Estado, 

representando 1,3% do total de internações registradas. Esse percentual sugere que as 

informações relacionadas à morbidade por doenças de veiculação hídrica sejam tratadas 
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– do ponto de vista quantitativo, saliente-se - com atenção e cuidado quando 

comparadas à totalidade das internações no Estado, tendo em vista que o percentual de 

internações relacionadas a esse grupo de doenças é sensivelmente baixo se 

correlacionado, por exemplo, com os partos únicos espontâneos (as DVHs representam 

menos de 17% do número de partos) ou de pneumonias (28%). 

Conforme se verifica na Tabela 6.4 seguinte, as diarreias e gastroenterites, 

juntamente com a dengue e com as infecções intestinais, perfazem 95% do total de 

causas de internações relacionadas ao saneamento em todo o Estado, revelando a 

importância que essas afecções assumem quando do planejamento de estratégias de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. 

  



 

111 

Tabela 6.4. Causas de Internações Hospitalares no Estado de São Paulo em 2010, 

de Doenças relacionadas à Água 

Doenças (Cap. CID 10) Nr AIHs % 

A09   Diarreia e gastroenterite orig infecc presum 19.210 61,733% 

A90   Dengue 5.964 19,166% 

A08   Infecc intestinais virais outr e as NE 4.343 13,957% 

A27   Leptospirose 658 2,115% 

A07   Outr doenc intestinais p/protozoarios 216 0,694% 

A00   Colera 141 0,453% 

B15   Hepatite aguda A 136 0,437% 

A06   Amebiase 75 0,241% 

B77   Ascaridiase 62 0,199% 

A01   Febres tifoide e paratifoide 58 0,186% 

B65   Esquistossomose 58 0,186% 

B51   Malaria p/Plasmodium vivax 43 0,138% 

B50   Malaria p/Plasmodium falciparum 37 0,119% 

A02   Outr infecc p/Salmonella 31 0,100% 

B54   Malaria NE 30 0,096% 

H10   Conjuntivite 20 0,064% 

B74   Filariose 14 0,045% 

B86   Escabiose 8 0,026% 

B52   Malaria p/Plasmodium malariae 3 0,010% 

B53   Outr form malaria conf p/exames parasitolog 3 0,010% 

B76   Ancilostomiase 3 0,010% 

B80   Oxiuriase 2 0,006% 

B85   Pediculose e ftiriase 2 0,006% 

A95   Febre amarela 1 0,003% 

TOTAL 31.118 100% 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (2011); Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH/SUS). BRASIL (2011). 

Numa análise mais detida dos municípios paulistas, verifica-se que a maior 

ocorrência de internações associadas a doenças de veiculação hídrica ocorre em cidades 

com menor população, conforme se constata pela Tabela 6.5 seguinte. No ranking dos 

15 municípios com maior índice de AIHs per capita, todos possuem mais que 10 

AIHs/hab, sendo que as 4 primeiras cidades possuem menos de 10 mil habitantes 

(Aparecida d'Oeste, Jaci, Palmeira d'Oeste e Iacri). 
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Tabela 6.5. Ranking das Internações Hospitalares nos Municípios do Estado de 

São Paulo em 2010 

Municípios Total AIHs População Total 
(hab) 

AIHs per capita 
(AIH/hab) 

Aparecida d'Oeste 132  4.450 29,66  

Jaci 150  5.657 26,52  

Palmeira d'Oeste 195  9.584 20,35  

Iacri 111  6.419 17,29  

Parapuã 173  10.844 15,95  

Herculândia 129  8.696 14,83  

Bastos 298  20.445 14,58  

Monte Azul Paulista 269  18.931 14,21  

Pacaembu 174  13.226 13,16  

Cardoso 155  11.805 13,13  

Neves Paulista 114  8.772 13,00  

Nova Granada 235  19.180 12,25  

Presidente Bernardes 161  13.570 11,86  

Guzolândia 54  4.754 11,36  

Rinópolis 102  9.935 10,27  

TOTAL 2.452 11.084 (média) -  

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (2011); Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH/SUS). BRASIL (2011). 

Do ponto de vista espacial, a Figura 6.7 adiante ilustra a localização desses 15 

municípios no território estadual, os quais situam-se predominantemente na região oeste 

do Estado, destacadamente nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Aguapeí (UGRHI 20) e Peixe (UGRHI 21). 
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Figura 6.7. Localização dos Municípios com Maiores Índices de AIHs per capita do Estado de São Paulo 
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No que concerne ao número médio de dias de internação, cujo indicador sugere 

a apropriação de despesas com saúde no Estado, a Tabela 6.6 na sequência indica 

alguns valores para o ano de 2010, para as principais doenças. 

Tabela 6.6. Média de Dias de Permanência, segundo Lista de Morbidade do CID-

10 para o período de 2008 a 2010 no Estado de São Paulo  

Lista Morb CID-10 2008 2009 2010 

TOTAL 3,9 3,9 3,7 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3,9 3,9 3,7 

.. Cólera 3,3 3,1 3,0 

.. Febres tifóide e paratifóide 3,3 3,7 2,8 

.. Amebíase 4,4 3,6 10,1 

.. Diarreia e gastroenterite origem infecc presum 3,3 3,4 3,3 

.. Outras doenças infecciosas intestinais 3,3 3,2 3,2 

.. Outras doenças bacterianas 8,6 8,2 8,4 

.... Leptospirose icterohemorrágica 12,3 9,7 12,8 

.... Outras formas de leptospirose 8,9 8,6 8,4 

.... Leptospirose não especificada 8,0 8,1 8,0 

.. Febre amarela 4,0 5,0 5,0 

.. Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus 3,6 3,3 3,5 

.... Dengue [dengue clásssico] 3,4 3,3 3,4 

.... Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue 6,0 3,9 5,0 

.. Outras hepatites virais 4,9 4,3 4,0 

.. Malária 5,5 5,5 6,3 

.... Malária por Plasmodium falciparum 5,6 6,8 7,1 

.... Malária por Plasmodium vivax 5,9 5,0 4,6 

.... Malária por Plasmodium malariae - 3,0 1,0 

.... Outras formas malária conf exames parasitológ 8,0 6,0 24,0 

.... Malária não especificada 4,7 4,6 6,6 

.. Esquistossomose 9,3 7,0 7,9 

.. Filariose 2,5 1,6 1,1 

.. Ancilostomíase 11,0 3,0 11,3 

.. Outras helmintíases 7,9 6,6 6,2 

.. Outras doenças infecciosas e parasitárias 6,2 6,3 5,9 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (2011); Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH/SUS). BRASIL (2011). 

Por fim, e não menos importante, há que se ressaltar a situação das despesas com 

saúde no Estado de São Paulo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde e do 
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SIOSP - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde  (BRASIL, 

2011)22, a média paulista de despesas totais23 per capita com saúde é de R$ 481,09 

(2010), conforme indica a Tabela 6.7 a seguir. Nota-se que, entre os 10 municípios com 

maiores despesas per capita incluem-se Paulínia, Borá, Ouroeste, Nova Castilho, São 

Sebastião, Arapeí, União Paulista, Cubatão, Uru e Jaguariúna. Já entre aqueles que 

demonstram menores despesas estão Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 

Carapicuíba, Rio Grande da Serra, Francisco Morato, Igaraçu do Tietê, Pilar do Sul, 

Cunha São Bento do Sapucaí e Potim. 

Tabela 6.7. Ranking das Maiores Despesas Municipais Per Capita com Saúde no 

Estado de São Paulo (R$/hab) entre 2007 e 2010 

Cod IBGE Municípios 2007 2008 2009 2010 

Municípios com Maiores Despesas Per Capita (R$/hab) 

353650 Paulínia 1386,5 1775,93 1788,18 1830,00 

350720 Borá 1035,04 1258,9 1326,94 1659,26 

353475 Ouroeste 825,84 940,74 1159,8 1350,75 

353286 Nova Castilho 1091,73 1156,74 1177,87 1249,55 

355070 São Sebastião 674,57 886,82 989,79 1230,87 

350315 Arapeí 615,38 760,92 881,3 1188,68 

355570 União Paulista 774,31 999,3 970,06 1119,28 

351350 Cubatão 828,85 888,69 893,83 1105,83 

355590 Uru 736,42 862,24 884,81 1102,12 

352470 Jaguariúna 799,24 917,24 1023,12 1101,83 

 

  

                                                 
22 Dados da Secretaria Executiva (Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento - Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) em referência à Nota Técnica Nº 28/2008 – 
SIOPS/AESD/SE/MS, que dispõe sobre a Modificação na metodologia de cálculo do gasto público em 
ações e serviços de saúde, pelas três esferas de governo. Para os estados, os dados do SIOPS consideram 
apenas os gastos com ações e serviços de saúde obtidos pela análise dos BGE – Balanços Gerais dos 
Estados, realizada pela equipe responsável pelo SIOPS. b. Para municípios, a base de dados do SIOPS 
recebe diariamente dados de sistemas de todos os exercícios financeiros. Assim, após 8 anos de coleta 
ininterrupta ocorreu o aumento de transmissão de dados pelos municípios brasileiros, de tal forma que 
atualmente a população coberta pelos dados extrapola os 99%, praticamente em cada ano. 
23 As despesas captam informações sobre as  despesas, nos cinco estágios: dotada,  empenhada, liquidada, 
paga e orçada; por categoria econômica, por fonte de recursos e por subfunção. 
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Tabela 6.8. Ranking das Menores Despesas Municipais Per Capita com Saúde no 

Estado de São Paulo (R$/hab) entre 2007 e 2010 

Cod IBGE Municípios 2007 2008 2009 2010 

Municípios com Menores Despesas Per Capita (R$/hab) 

351570 Ferraz de Vasconcelos 107,96 132,97 128,5 146,09 

352310 Itaquaquecetuba 119,57 138,02 144,99 157,17 

351060 Carapicuíba 126,32 153,37 151,28 184,76 

354410 Rio Grande da Serra 148,20 165,28 177,05 202,86 

351630 Francisco Morato 172,03 189,94 194,68 209,11 

352000 Igaraçu do Tietê 156,86 179,23 187,26 210,04 

353790 Pilar do Sul 153,74 177,85 230,13 220,39 

351360 Cunha 148,62 178,1 190,43 221,10 

354860 São Bento do Sapucaí 157,10 160,05 189,50 221,40 

354075 Potim 154,08 208,45 192,17 226,35 

Média Geral do Estado de São Paulo 337,65 395,26 424,48 481,09 

Fonte: Ministério da Saúde / SIOSP - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde  

(BRASIL, 2011). 

A Figura 6.8 apresentada adiante ilustra a distribuição das despesas de saúde no 

Estado de São Paulo, segundo as diversas faixas de despesas para o ano de 2010. 
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Figura 6.8. Localização dos Municípios segundo as Despesas Per Capita de Saúde no Estado de São Paulo (R$/hab) 
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Sob a perspectiva socioeconômica, ao se avaliar a situação da distribuição de 

renda no Estado, o SEADE (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011) 

destaca com base no Censo Demográfico do IBGE que 14,8% dos domicílios paulistas 

concentram rendimentos de até ½ salário mínimo per capita, valor menor que a média 

nacional que se situa perto dos 28%. Os rendimentos entre ½ e 3 salários mínimos 

abarcam 66,1% dos domicílios do Estado de São Paulo, enquanto a média nacional está 

em 58%. Entre os municípios que indicam menores rendimentos per capita incluem-se 

Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Ribeirão Branco, Barra do Chapéu e Guapiara, onde 

quase 50% da população têm rendimentos de até ½ salário mínimo. De outro lado, os 

municípios de Santana de Parnaíba, São Caetano do Sul, Santos, Águas de São Pedro e 

Vinhedo são aqueles que concentram maior percentual de domicílios com rendas 

superiores a 5 salários mínimos, chegando a quase 20% do universo. A Figura 6.9 

seguinte ilustra o quadro da distribuição de renda no Estado de São Paulo.  
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Figura 6.9. Situação da Renda no Estado de São Paulo 
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Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pertinentes à renda dos 

vínculos empregatícios remunerados e com carteira de trabalho assinada (Relação Anual 

de Informações Sociais-RAIS)24, disponíveis para os anos de 2009 e 2010, diferem dos 

dados do IBGE quando apontam que as rendas médias mais elevadas são registradas nos 

municípios de Macaubal, Alumínio, Gavião Peixoto, Hortolândia e Paulínia, cujos 

rendimentos estão fortemente associados à atividade econômica industrial e de serviços. 

Entre os 5 menores rendimentos, de acordo com os citados dados da RAIS, incluem-se 

Capela do Alto, Santo Antonio da Alegria, Morungaba, Taguaí e Ribeirão Branco, 

somente este último coincidente com o Censo do IBGE (BRASIL, 2011). 

Em referência ao Produto Interno Bruto - PIB do Estado de São Paulo, dados do 

SEADE (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011) confirmam a ampla 

concentração econômica do Estado de São Paulo em relação ao panorama nacional, 

realçando o forte dinamismo e complexidade produtiva existentes. Recentemente, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a série de dados 

econômicos municipais que incluem os dados do PIB para o ano de 2008 (última 

informação disponível), cuja obtenção foi realizada através de aplicação de novas 

metodologias25. 

                                                 
24 Esses dados referem-se, em uma determinada data, ao rendimento médio dos vínculos empregatícios 
remunerados, efetivamente ocupados por trabalhadores com carteira de trabalho assinada (regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), estatutários (funcionários públicos) e trabalhadores avulsos, 
temporários e outros, desde que formalmente contratados, informados pelos estabelecimentos quando da 
elaboração da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego. O 
MTE observa que: a) "O número de empregos é diferente do número de pessoas empregadas, porque um 
mesmo indivíduo pode estar acumulando, na data de referência, mais de um emprego" (MTE. Anuário 
Rais 1992). Essa diferença deve-se ao fato de que o levantamento é feito a partir dos estabelecimentos, 
que equivalem às "unidades de cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endereços distintos"; 
b) "A RAIS, como qualquer outro registro administrativo, apesar de ser uma declaração compulsória, está 
sujeita a erros e omissões", uma vez que nem todos os estabelecimentos respondem à pesquisa ou 
fornecem informações completas e fidedignas (MTE. Painel Fixo da Rais 1979/1992.). c) A Rais 
apresenta oscilações de cobertura ao longo dos anos, razão pela qual deve-se evitar a comparação dos 
totais de emprego. É difícil identificar se as variações ocorrem devido ao aumento ou à redução real do 
mercado de trabalho, ou de um melhor ou pior desempenho na declaração. 
25 Segundo o IBGE, o cálculo da nova série do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil incorporou em seu 
processo um novo e mais atual conjunto de informações estatísticas, modificando o peso relativo das 
atividades que compõem os agregados econômicos. Em lugar dos tradicionais levantamentos censitários, 
o IBGE passou a utilizar pesquisas estruturais anuais, que buscam mensurar os setores econômicos mais 
representativos e que passam a servir de base para a maior parte da estrutura da nova série do PIB. Dentre 
elas, se destacam: a Pesquisa Industrial Anual (PIA), a Pesquisa Anual de Comércio (PAC), a Pesquisa 
Anual de Serviços (PAS) e a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), além do Censo 
Agropecuário 1995-1996, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) anual e da Pesquisa 
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Enquanto as regiões metropolitanas – e, com efeito, a macrometrópole paulista – 

e as aglomerações urbanas reforçam o papel do Valor Adicionado (VA) dos setores de 

serviços e industrial, as demais áreas e municípios destacam-se pelo VA gerado no setor 

primário. O SEADE, referindo-se aos dados do PIB de 2007, aponta que “as três RMs, 

juntas, respondem por 68,2% do PIB do Estado, enquanto as aglomerações urbanas são 

responsáveis por 18,4% e os 11 principais centros urbanos, por 2,6%. Ou seja, os 162 

municípios que constituem os estratos superiores da hierarquia da rede urbana paulista 

geraram, em 2007, 89,2% do PIB paulista”. 

Em trabalho recente, coordenado pela Secretaria Estadual de Saneamento e 

Recursos Hídricos, intitulado “Elaboração do Plano Diretor de Aproveitamento de 

Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista”, foram apontadas tendências para o 

crescimento do PIB estadual e, com efeito, dos municípios, apresentando um 

crescimento médio projetado de 2,5% ao ano. Essa projeção mostrou-se bastante 

coerente com o apresentado para as projeções mais conservadoras de cenário econômico 

para o país, conforme igualmente se verifica nos estudos realizados para o Plano 

Nacional de Habitação em 200826. Neste trabalho foram consideradas as projeções de 

longo prazo do PIB nacional de 9 instituições, incluindo Ministério de Minas e Energia 

e Petrobras, e, a partir delas, dois cenários foram fixados: um considerando o 

crescimento pessimista de 2,5% ao ano para o país; e outro considerando um 

crescimento mais provável de 4% ao ano da economia brasileira. 

Segundo o relatório, as projeções específicas de longo prazo para PIBs estaduais 

são praticamente inexistentes. Por isso, o Plano Nacional de Habitação adotou a 

regionalização do PIB de acordo com a tendência de participação das Regiões no PIB 

nacional, nos 10 anos de dados disponíveis. Dessa forma, o PIB para a Região Sudeste 

foi corrigido para um crescimento anual de 3,4%. A Figura 6.10 a seguir ilustra a 

situação do PIB per capita no Estado de São Paulo, enquanto a Tabela 6.9 ressalta o 

                                                                                                                                               
de Orçamentos Familiares (POF) 2002-2003. Além destas fontes de dados, são incorporadas informações 
de instituições externas, como a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 
obtida na Secretaria da Receita Federal. 
26 De acordo com o Contrato de Prestação de Serviços nº 07/47-3921, Ref. BID Nr: 4000007130, 
BRA/00/019, Habitar Brasil/ BID, para elaboração do PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO 
(PlanHab) elaborado pelo consórcio entre as empresas Via Pública, LabHab-Fupam e Logos Engenharia, 
em 2008. 
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ranking dos 10 municípios com maior PIB per capita (Louveira, Jambeiro, 

Araçariguama, Alumínio, Barueri, Paulínia, Vinhedo, São Caetano do Sul, 

Cordeirópolis e Matão) e, também, os 10 com os menores valores (Ribeira, Itariri, 

Palmares Paulista, Torre de Pedra, Pracinha, Iporanga, Francisco Morato, Barra do 

Turvo, Cunha e Balbinos). 
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Figura 6.10. Situação do PIB per capita no Estado de São Paulo 
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Uma das conclusões apontadas pelo SEADE em relação às atividades 

econômicas e ao PIB estadual é sintetizada da seguinte maneira: 

• 26 (do total de 27) municípios são multissetoriais (exceção de São Sebastião); 

• 27 (do total de 27) municípios são industriais com relevância para o Estado; 

• 36 (do total de 100) são industriais; 

• 44 (do total de 174) são ligados aos serviços; 

• 14 (do total de 63) são agropecuários com relevância para o Estado; 

• 13 (do  total  de  100) têm  predominância  da administração pública; 

• 02 (do total de 154) são agropecuários. 
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Tabela 6.9. Valor Adicionado (VA) e Ranking do PIB Per Capita no Estado de São 

Paulo (R$/hab) em 2008 

Municípios 

Valor Adicionado - VA 

Impostos 
(em 

milhões de 
reais) 

PIB (2)  
(em milhões 

de reais) 

PIB per 
Capita (3) 
(em reais) 

Agro-
pecuária 

(em 
milhões de 

reais) 

Ind. 
 (em 

milhões de 
reais) 

Serviços (em milhões 
de reais) Total  

(em 
milhões de 

reais) Adm. 
Pública Total (1) 

EST. SP 11.972,97 244.023,21 77.175,27 570.583,91 826.580,08 176.435,67 1.003.015,76 24.457,00 

Municípios com Maior PIB per capita do Estado 

Louveira 13,30  1.787,40  76,86  2.868,33  4.669,03  888,81  5.557,84  171.506,50  

Jambeiro 7,04  422,02  12,27  124,93  553,99  68,86  622,85  115.150,63  

Araçariguama 0,90  926,97  35,16  322,81  1.250,68  217,23  1.467,91  112.681,86  

Alumínio 2,72  989,94  49,51  228,48  1.221,15  493,08  1.714,23  104.967,60  

Barueri -    4.176,52  613,73  17.142,47  21.318,99  5.675,71  26.994,70  102.013,46  

Paulínia 6,57  2.354,65  455,41  3.385,52  5.746,75  987,70  6.734,45  82.586,70  

Vinhedo 6,79  1.446,10  122,83  2.222,77  3.675,66  766,04  4.441,70  71.364,01  

São Caetano do Sul -    3.345,70  541,01  3.871,05  7.216,76  2.961,74  10.178,50  67.361,35  

Cordeirópolis 17,67  255,99  49,20  858,16  1.131,83  235,50  1.367,32  66.878,18  

Matão 48,35  3.215,13  129,25  1.324,33  4.587,80  576,78  5.164,58  66.483,67  

Municípios com menor PIB per capita do Estado 

         

Ribeira 2,50  1,97  7,29  13,85  18,33  1,46  19,79  5.583,20  

Itariri 13,14  10,20  27,66  57,86  81,19  3,61  84,81  5.284,53  

Palmares Paulista 3,64  6,93  18,68  44,61  55,18  3,45  58,63  5.123,52  

Torre de Pedra 1,78  1,97  5,93  11,18  14,93  0,67  15,60  5.101,33  

Pracinha 1,80  3,09  6,27  10,14  15,03  0,61  15,64  5.042,23  

Iporanga 1,33  3,34  10,61  18,09  22,76  1,06  23,82  4.992,28  

Francisco Morato 0,04  115,66  233,61  589,75  705,44  44,93  750,37  4.834,11  

Barra do Turvo 2,09  3,97  17,87  29,19  35,24  1,96  37,20  4.803,77  

Cunha 14,71  12,01  34,15  80,89  107,60  4,62  112,22  4.736,32  

Balbinos 1,33  4,65  7,95  12,96  18,94  1,07  20,01  4.563,65  

Fonte: SEADE, 2011 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011).  
(1) Inclui o VA da Administração Pública; 
(2) O PIB do Município é estimado somando os impostos ao VA total;  
(3) O PIB per Capita foi calculado utilizando a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. 

Enquanto a região leste do Estado é mais complexa e configura-se como o maior 

centro dinâmico de negócios, fluxo de mercadorias e produção econômica, as porções 

norte e nordeste do Estado destacam-se pela atividade agroindustrial exportadora (cana 

e laranja), enquanto as regiões centro-oeste e oeste reforçam a dinâmica econômica 
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pautada pelas atividades sucroalcooleira e da carne bovina, com redes urbanas mais 

rarefeitas ou menos complexas. 

No centro-sul, sobressai a agricultura, com destaque para os centros urbanos de 

Botucatu e Itapetininga. Já as porções do extremo  leste e sul caracterizam-se pelo baixo 

dinamismo econômico, com a maioria das cidades assumindo perfil de serviços, 

notadamente relacionados à administração pública (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2011). 

Com relação aos indicadores socioeconômicos, cumpre assinalar o conjunto de 

informações relativas ao Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, o qual 

utilizada indicadores sociais de riqueza, longevidade e escolaridade na sua composição. 

Criado pela FUNDAÇÃO SEADE, o IPRS tem por objetivo identificar o estágio de 

desenvolvimento social relativo dos municípios paulistas. Sua determinação é realizada 

a cada 2 anos, tendo por base dados de indicadores sociais de documentos 

administrativos. 

A análise dos valores de IPRS permite avaliar a eficiência das políticas públicas 

municipais e estaduais em relação a cada município, demonstrando quais as políticas de 

maior deficiência ou desenvolvimento e como os municípios evoluem ao longo do 

tempo. 

O IPRS acompanha o paradigma que sustenta o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011), cujo princípio norteador 

reside no fato de que a renda per capita é insuficiente como único indicador das 

condições de vida de uma população, motivando a incorporação da longevidade e da 

escolaridade como componentes do IDH. É com esse espírito que o SEADE viabilizou 

o IPRS, preservando as três dimensões do IDH – renda, escolaridade e longevidade –, 

porém com certas especificidades.  

Com isso, o IPRS foi composto por quatro conjuntos de indicadores: três 

setoriais, que mensuram as condições atuais do município em termos de renda, 

escolaridade e longevidade – permitindo, nesse caso, o ordenamento dos 645 

municípios do Estado de São Paulo segundo cada uma dessas dimensões –; e uma 
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tipologia constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, resumindo a 

situação municipal segundo os três eixos considerados. (GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2011). Para cada dimensão há indicadores que permitem hierarquizar os 

municípios, os quais estão relacionados a uma escala que varia de 0 a 100. O SEADE, 

partindo de uma combinação linear, efetuou uma estrutura de ponderação com base em 

modelos de análise fatorial, que evidenciam a interdependência entre variáveis 

envolvidas, conforme se nota no Quadro 6.2 a seguir. 

Em suma, a análise dos valores de IPRS permite avaliar a eficiência das políticas 

públicas municipais e estaduais em relação a cada município, demonstrando quais as 

políticas de maior deficiência ou desenvolvimento e como os municípios evoluem ao 

longo do tempo. 

Quadro 6.2. Síntese das variáveis selecionadas e estrutura de pesos adotada, 

segundo dimensões do IPRS 

Dimensão Indicadores sociais (percentual para composição das dimensões do IPRS) 

Riqueza  

 Consumo residencial de energia elétrica (44%). 
 Consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços (23%). 
 Remuneração média dos empregados com carteira assinada (19%). 
 Valor adicionado fiscal per capita (14%). 

Longevidade   

 Taxa de mortalidade infantil (30%). 
 Taxa de mortalidade perinatal (30%). 
 Taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (20%). 
 Taxa de mortalidade das pessoas de 60 anos ou mais (20%). 

Escolaridade   

 % de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo (36%). 
 % de jovens de 15 a 17 anos com pelo menos quatro anos de estudo (8%). 
 % de jovens de 18 a 19 anos com ensino médio completo (36%). 
 % de crianças de 5 a 6 anos que frequentam pré-escola (20%). 

Fonte: Fundação SEADE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011) 

Com base no quadro anterior, observa-se que o item mais relevante para a 

dimensão Riqueza é o consumo residencial de energia elétrica, correspondendo a 44% 

desta dimensão. As taxas de mortalidade infantil e perinatal representam juntas 60% da 

dimensão Longevidade. Os percentuais de jovens com ensino fundamental e médio 

concluídos contribuem para 72% da dimensão Escolaridade. 



 

128 

A partir da obtenção de seus valores, as dimensões de riqueza, longevidade e 

escolaridade são classificadas em alta, média ou baixa. Combinando as classificações 

das dimensões, cada município é associado a um dos 5 grupos do IPRS, de acordo com 

a descrição do Quadro 6.3 a seguir, onde o grupo 1 representa os municípios com 

melhores indicadores sociais e o grupo 5 os municípios com classificação baixa nas 

dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade. 

Quadro 6.3. Descrição dos Grupos de Classificação do IPRS 

Grupo Descrição Geral do Grupo Possibilidades de Classificação das Dimensões 

Grupo 1 

Municípios com índice elevado de 
riqueza e bons níveis nos 
indicadores de longevidade e 
escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade. Alta riqueza, 
alta longevidade e alta escolaridade. Alta riqueza, média 
longevidade e média escolaridade. Alta riqueza, média 
longevidade e alta escolaridade. 

Grupo 2 

Municípios com níveis de riqueza 
elevados, mas indicadores de 
longevidade e escolaridade 
insatisfatórios 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade Alta riqueza, 
baixa longevidade e média escolaridade. Alta riqueza, baixa 
longevidade e alta escolaridade. Alta riqueza, média longevidade e 
baixa escolaridade. Alta riqueza, alta longevidade e baixa 
escolaridade. 

Grupo 3 
Municípios com baixos níveis de 
riqueza, mas bons indicadores de 
longevidade e escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade Baixa 
riqueza, alta longevidade e alta escolaridade Baixa riqueza, média 
longevidade e média escolaridade Baixa riqueza, média 
longevidade e alta escolaridade 

Grupo 4 

Municípios com baixos níveis de 
riqueza e indicadores 
intermediários de longevidade e/ou 
escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade. Baixa 
riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade. Baixa riqueza, 
média longevidade e baixa escolaridade. Baixa riqueza, alta 
longevidade e baixa escolaridade. 

Grupo 5 
Municípios desfavorecidos tanto 
em riqueza como nos indicadores 
de longevidade e escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade. 

Fonte: Fundação SEADE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011) 

A Tabela adiante sintetiza a situação dos municípios paulistas quanto ao 

enquadramento em cada um dos grupos do IPRS indicados acima para o período 

compreendido entre o ano 2000 e 2008, lembrando-se que a listagem completa dos 645 

municípios consta do Anexo 1 ao presente estudo. Observa-se que há diminuição do 

número de municípios dos Grupos 1 e 3 no período analisado, enquanto os Grupos 2 e 4 
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revelaram aumento (ainda que o Grupo 2 tenha registrado certa oscilação). O grupo 5 

manteve certa estabilidade. 

De modo geral, os Grupos 4 e 5 predominam no Estado os quais, juntos, 

representam 49% do universo de municípios. 

Tabela 6.10. Grupos do IPRS dos Municípios Paulistas (2000 a 2008) 

Categorias do IPRS 
N0 de Municípios/Ano 

2000 2002 2004 2006 2008 

Grupo 1 63 71 73 64 61 

Grupo 2 79 81 73 78 83 

Grupo 3 200 201 201 184 183 

Grupo 4 189 188 197 206 204 

Grupo 5 114 104 101 113 114 

Fonte: Fundação SEADE. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011) 

No grupo 5, ao todo são 36 municípios que mantiveram o seu enquadramento 

em todos os anos de análise, quais sejam: Aguaí, Areias, Buri, Caconde, Canitar, Capão 

Bonito, Cunha, Dois Córregos, Ferraz de Vasconcelos, Guaiçara, Guará, Guarantã, 

Guareí, Itapeva, Itobi, Jeriquara, Juquiá, Lavrinhas, Leme, Nova Campina, Panorama, 

Pedra Bela, Pedro de Toledo, Piracaia, Potim, Queluz, Ribeirão Branco, Rifaina, 

Riversul,  Santa Cruz das Palmeiras, São Miguel Arcanjo, Sarutaiá, Silveiras, Tambaú, 

Taquarivaí e Tejupá, sugerindo que o município apresente baixa riqueza, baixa 

longevidade e baixa escolaridade. 

No lado contrário, o Grupo 1 reúne 28 municípios que conservaram-se na 

mesma categoria em todos os anos da pesquisa (2000, 2002, 2004, 2006 e 2008), 

incluindo-se: Alumínio, Americana, Araraquara, Ariranha, Bauru, Catanduva, Ilha 

Solteira, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Orlândia, 

Pedrinhas Paulista, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Saltinho, Salto, São 

Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, 

Taubaté, Valinhos e Vinhedo. A Figura 6.11 apresentada adiante ilustra a situação dos 

grupos de IPRS em todo o Estado, para o ano de 2008. 
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Figura 6.11. Situação do IPRS no Estado de São Paulo (2008) 
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Associados aos dados do IPRS podem ser igualmente avaliados os dados do IDH 

– Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios paulistas, ressaltando que os 

dados de 2010 ainda não foram publicados e, portanto, se referem aos levantamentos e 

estudos disponibilizados pelo PNUD relativo ao IDH-M 2000. O IDH é composto por 

informações mais simplificadas, compreendendo as dimensões de longevidade (cujo 

indicador é a esperança de vida ao nascer), escolaridade (anos de escolaridade) e padrão 

de vida (renda doméstica per capita). 

A Tabela 6.11 seguinte ranqueia os 10 municípios com melhores e piores IDHs 

em 2000, onde se verifica certa compatibilização com as informações disponíveis pelo 

IPRS, anteriormente comentado. 
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Tabela 6.11. IDH-M dos Municípios Paulistas - 2000 

Municípios IDH-M, 2000 

Municípios com maior IDH  do Estado 

São Caetano do Sul 0,919 

Águas de São Pedro 0,908 

Santos 0,871 

Jundiaí 0,857 

Vinhedo 0,857 

Ribeirão Preto 0,855 

Santana de Parnaíba 0,853 

Campinas 0,852 

Saltinho 0,851 

Ilha Solteira 0,85 

Municípios com menor IDH  do Estado 

Buri 0,701 

Riversul 0,694 

Bom Sucesso de Itararé 0,693 

Iporanga 0,693 

Ribeira 0,678 

Barra do Turvo 0,663 

Itaóca 0,65 

Ribeirão Branco 0,649 

Barra do Chapéu 0,646 

Itapirapuã Paulista 0,645 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD (2011) 

 

6.2. Resultados das Análises Estatísticas e Espaciais 

As regressões lineares simples foram realizadas, preliminarmente, entre as 

próprias variáveis dependentes de mesma natureza (indicadores epidemiológicos), cujos 

resultados das correlações de Pearson (r) são apresentados na Tabela 6.12 seguinte. 
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Tabela 6.12. Resultados da Correlação de Pearson para Variáveis Dependentes 

Indicadores Mortalidade 
Infantil 

Mortalidade 
por Doenças 

Infec. 
Parasitárias 

Morbidade 
Geral 

Morbidade 
Diarreia e 
Gastroent. 

Morbidade 
DVHs 

Mortalidade Infantil 1,000 0,081 -0,074 0,001 -0,019 

Mortalidade por Doenças 
Infec. Parasitárias  1,000 0,173 0,072 0,105 

Morbidade Geral   1,000 0,529 0,589 

Morbidade Diarreia e 
Gastroent.    1,000 0,956 

Morbidade DVHs     1,000 

 

Conforme se observa na Tabela, as maiores correlações são evidenciadas entre 

as morbidades, não se verificando associações relevantes entre a mortalidade infantil e 

por doenças infecciosas e parasitárias e as morbidades. 

Também foram efetuadas comparações entre as variáveis dependentes e 

independentes, as quais dão conta de correlações estatísticas inexpressivas, conforme 

ilustra a Tabela 6.13 adiante. Além das 12 variáveis independentes propostas 

(equivalente às 11 variáveis anteriormente descritas acrescida da população), foram 

também efetuadas correlações com as faixas de população de cada município, conforme 

segue.  

Os demais indicadores com variáveis contínuas paramétricas (taxa de 

urbanização e despesas totais com saúde), mostraram coeficientes predominantemente 

próximos a zero, indicando correlação quase nula, do ponto de vista estatístico. No caso 

das variáveis não paramétricas (resultados do Atlas Brasil quanto à situação dos 

municípios quanto aos mananciais e sistemas de produção de água e IPRS – Índice 

Paulista de Responsabilidade Social), estes foram somente analisados do ponto de vista 

espacial. 
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Tabela 6.13. Resultados da Correlação de Pearson para todas as Variáveis 

 Variáveis Independentes 

Variáveis Dependentes 
População 

Total (hab) - 
2010 

PIB per capita 
(R$/hab) - 

2008 

% de 
Domicilios 

com Renda até 
1/2 SM - 2010 

IDH  - 2000 

% Domicilios 
Ligados a 

Redes de Água 
- 2010 

Mortalidade Infantil 0,007 -0,067 0,104 -0,091 -0,079 

Mortalidade por Doenças 
Infec. Parasitárias -0,001 -0,036 -0,110 0,045 0,064 

Morbidade Geral -0,082 -0,141 -0,026 -0,130 0,060 

Morbidade por Diarreia -0,039 -0,048 -0,001 -0,067 0,070 

Morbidade por DVHs  -0,040 -0,041 -0,036 -0,043 0,093 

 Variáveis Dependentes 

% Domicílios 
com 

Banheiro/Sanit, 
ligados a Redes 

de Esgoto ou 
Pluvial - 2010 

% Domicílios 
com Coleta de 

Lixo - 2010 

Taxa de 
Urbanização 
(%) - 2010 

Despesas 
Totais com 
Saúde per 

capita 
(R$/hab) - 

2010 

Investimentos 
per capita em 
Sistemas de 

Abastecimento 
de Água, 

previstos no 
Atlas Brasil 

(R$/hab) 

Mortalidade Infantil -0,079 -0,022 -0,064 -0,046 0,01 

Mortalidade por Doenças 
Infec. e Parasitárias 0,089 -0,064 0,032 0,075 -0,05 

Morbidade Geral 0,191 -0,241 0,031 -0,018 -0,13 

Morbidade por Diarreia 0,126 -0,091 0,020 -0,076 -0,06 

Morbidade por DVHs  0,144 -0,074 0,053 -0,074 -0,07 

 

Conforme se observa no quadro, o indicador que apresenta maior nível de 

correlação estatística, para as mortalidades, é a % de Domicílios com Renda até 1/2 SM, 

enquanto, para as morbidades, incluem-se o PIB per capita (R$/hab), IDH, % 

Domicílios com Banheiro/Sanit., ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial, % Domicílios 

com Coleta de Lixo  e os Investimentos per capita em Sistemas de Abastecimento de 

Água, previstos no Atlas Brasil. 

Os gráficos gerados para cada uma das 50 correlações acima efetuadas constam 

das Figuras apresentadas na sequência, com destaque para as equações e para o 

coeficiente de determinação (R2). 
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6.2.1. Taxa de Mortalidade Infantil 

Na Figura 6.12 apresentada na sequência, observam-se as equações das 

regressões lineares obtidas a partir do excel. Além da regressão linear, também foram 

efetuadas linhas de tendência a partir das escalas logarítmica e polinomial, obtendo-se 

os valores de R2 apresentados na Tabela 6.14 adiante. 

Tabela 6.14. Resultados do R2 para Outras Curvas de Tendência - TMI 

 Variáveis 
R2 para Linhas de Tendência 

Linear Logarítmica Polinomial  

População Total (hab) - 2010 5,00E-05 0,0009 0,0003 

PIB per capita (R$/hab) - 2008 0,0045 0,0045 0,0045 

% de Domicilios com Renda até 1/2 SM - 2010 0,0108 0,006 0,025 

IDH  - 2000 0,0083 0,0088 0,0118 

% Domicilios Ligados a Redes de Água - 2010 0,0063 0,0065 0,0065 

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial - 2010 0,0062 0,006 0,0063 

% Domicílios com Coleta de Lixo - 2010 0,0005 0,0003 0,0033 

Taxa de Urbanização (%) - 2010 0,0041 0,0041 0,0041 

Despesas Totais com Saúde per capita (R$/hab) - 2010 0,0021 0,0021 0,0037 

Investimentos per capita em SAS - Atlas Brasil (R$/hab) 0,0006 0,0006 0,001 
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Figura 6.12. Diagramas das Regressões Lineares para a Taxa de Mortalidade 

Infantil (TMI) 
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Na análise espacial, utilizando as combinações ponderadas, hierarquia analítica e 

superposições Booleanas, foram efetuados cruzamentos entre a taxa de mortalidade 

infantil e cada uma das variáveis independentes, a partir dos seguintes passos: 

a) inicialmente, foram definidas classes (escalas ou faixas) para todas as 

variáveis, configurando-se em categorias numéricas crescentes para cada 

indicador; 

b) efetuaram-se comparações espaciais para cada par de variáveis (combinando 

sempre a variável dependente a uma variável independente). Foram 

realizadas, minimamente, quatro tipologias de combinações, como por 

exemplo: 

- Maiores Taxas de mortalidade infantil x Maiores PIB per capita 

- Maiores Taxas de mortalidade infantil x Menores PIB per capita 

- Menores Taxas de mortalidade infantil x Maiores PIB per capita 

- Menores Taxas de mortalidade infantil x Menores PIB per capita 

c) foram estabelecidas as combinações com maior frequência de resultados 

coincidentes, a partir de checagem quantitativa e visual apoiada pelo 

software ArcGis 10; 

d) partindo-se do maior percentual de coincidências, foram verificados os 

arranjos espaciais para confirmar a localização de cada município e a sua 

inserção em redes urbanas, unidades territoriais e divisões político-

administrativas definidas, tais como UGRHIs, Regiões Metropolitanas, 

Regiões Administrativas e Regiões de Governo; 

e) todas as combinações coincidentes (para cada par de variáveis), 

posteriormente foram conjugadas num só mapa, gerando um coeficiente 

ajustado que gerou o mapa de kernel para a Taxa de Mortalidade Infantil. 

As faixas estabelecidas para cada uma das variáveis constam do Quadro 6.4 

seguinte. 
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Quadro 6.4. Faixas Estabelecidas das Variáveis para a Análise Espacial - TMI 

Variáveis Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Mortalidade Infantil 
(óbitos/1000 nascidos 
vivos) 

Faixas <10,0 10 a 20 20 a 30 30 a 40 >40 

no Munic. 160 144 230 65 46 

População Total (hab) - 
2010 

Faixas <15.000 15.000 a 
30.000 

30.000 a 
45.000 >45.000  

no Munic. 350 108 51 136  

PIB per capita (R$/hab) - 
2008 

Faixas <8.000 8.000 a 
12.000 

12.000 a 
16.000 

16.000 a 
20.000 >20.000 

no Munic. 97 238 131 70 109 

% de Domicilios com 
Renda até 1/2 SM - 2010 

Faixas <9% 9% a 18% 18% a 27% 27% a 36% >36% 
no Munic. 24 321 227 49 24 

IDH  - 2000 
Faixas <0,75 0,75 a 0,78 0,78 a 0,81 0,81 a 0,84 >0,84 

no Munic. 113 220 208 86 18 

% Domicilios Ligados a 
Redes de Água - 2010 

Faixas <70% 70% a 80% 80% a 90% >90%  
no Munic. 75 84 207 279  

% Domicílios ligados a 
Redes de Esgoto ou 
Pluvial - 2010 

Faixas <55% 55% a 70% 70% a 85% >85%  
no Munic. 82 73 193 297  

% Domicílios com 
Coleta de Lixo - 2010 

Faixas <85% 85% a 90% 90% a 95% >95%  
no Munic. 94 92 179 280  

Taxa de Urbanização 
(%) - 2010 

Faixas <80% 80% a 85% 85% a 90% 90% a 95% >95% 
no Munic. 188 87 99 124 147 

Despesas Totais com 
Saúde per capita 
(R$/hab) - 2010 

Faixas <370 370 a 400 400 a 430 430 a 460 >460 

no Munic. 203 73 57 52 260 
Investimentos per capita 
em SAS - Atlas Brasil 
(R$/hab) 

Faixas <100 100 a 200 200 a 300 >300  
no Munic. 419 107 48 71  

IPRS - Índice Paulista de 
Responsabilidade Social 

Faixas 1 2 3 4 5 
no Munic. 61 83 183 204 114 

Situação quanto à Oferta 
de Água - Atlas Brasil 

Faixas 1 2 3   
no Munic. 314 182 149   

A síntese dos resultados para todas as combinações efetuadas para a taxa de 

mortalidade infantil e as variáveis independentes é apresentada na Tabela 6.15 adiante. 

Os mapas para cada uma das relações e análises espaciais realizadas constam no Anexo 

5 do presente trabalho. 
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Tabela 6.15. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre TMI x Variáveis Independentes 

Unidades Territoriais 
População Total PIB per capita Renda <1/2 SM IDH IPRS Saneamento Atlas 
MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > TMI  x > Pop > TMI  x < PIB > TMI x < Renda > TMI x < IDH > TMI x > IPRS* > TMI x Vulnerab.** 
No Municípios Coincidentes 166 26% 162 25% 152 24% 159 25% 156 24% 171 27% 
1- Mantiqueira 1 33% 2 67% 2 67% 1 33% 1 33% 2 67% 
2- Paraíba do Sul 8 24% 11 32% 13 38% 10 29% 9 26% 6 18% 
3- Litoral Norte 4 100% 3 75% 2 50%     1 25% 
4- Pardo 7 30% 4 17% 3 13%   7 30% 4 17% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 24 42% 11 19% 4 7% 5 9% 11 19% 23 40% 
6- Alto Tietê 31 91% 9 26% 17 50% 10 29% 8 24% 30 88% 
7- Baixada Santista 8 89% 6 67% 5 56% 1 11%   6 67% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 3 14% 4 18% 5 23% 6 27% 6 27% 1 5% 
9- Mogi-Guaçu 13 34% 4 11% 5 13% 4 11% 9 24% 4 11% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 15 45% 6 18% 9 27% 9 27% 7 21% 16 48% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 5 22% 12 52% 12 52% 12 52% 11 48% 6 26% 
12- Baixo Pardo/Grande 2 17% 1 8% 3 25% 4 33% 1 8% 3 25% 
13- Tietê/Jacaré 8 24% 8 24% 4 12% 4 12% 12 35% 10 29% 
14- Alto Paranapanema 11 32% 16 47% 19 56% 20 59% 20 59% 9 26% 
15- Turvo/Grande 3 5% 19 30% 7 11% 21 33% 12 19% 12 19% 
16- Tietê/Batalha 2 6% 6 18% 1 3% 2 6% 4 12% 2 6% 
17- Médio Paranapanema 7 17% 9 21% 15 36% 15 36% 13 31% 11 26% 
18- São José dos Dourados   2 8% 1 4% 3 12% 1 4%   
19- Baixo Tietê 4 10% 7 17% 4 10% 9 21% 10 24% 5 12% 
20- Aguapeí 1 3% 9 28% 7 22% 9 28% 7 22% 6 19% 
21- Peixe 3 12% 6 23% 3 12% 5 19% 3 12% 5 19% 
22- Pontal do Paranapanema 6 29% 7 33% 11 52% 9 43% 4 19% 9 43% 
RM Campinas 5 26%   1 5%   2 11% 5 26% 
RM Baixada Santista 8 89% 6 67% 5 56% 1 11%   6 67% 
RM São Paulo 33 85% 9 23% 18 46% 11 28% 8 21% 31 79% 
Macrometrópole Paulista 93 52% 46 26% 51 28% 35 19% 37 21% 83 46% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011). 
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Tabela 6.15. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre TMI x Variáveis Independentes (cont.) 

Unidades Territoriais 
%Dom Redes Água %Dom Redes Esg. %Dom Coleta Lixo Taxa Urbanização Despesas Saúde Investimentos Atlas 

MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > TMI x <Dom Rede > TMI x <Dom Rede > TMI x <Coleta 
Lixo > TMI x <Tx Urban. > TMI x < Desp 

saúde > TMI x >Invest 

No Municípios Coincidentes 169 26% 175 27% 156 24% 166 26% 169 26% 125 19% 
1- Mantiqueira 2 67% 2 67% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 
2- Paraíba do Sul 8 24% 11 32% 7 21% 9 26% 5 15% 3 9% 
3- Litoral Norte 3 75% 4 100%     1 25%   
4- Pardo 5 22% 1 4% 6 26% 6 26% 6 26% 3 13% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 18 32% 21 37% 4 7% 17 30% 20 35% 17 30% 
6- Alto Tietê 4 12% 21 62% 1 3% 2 6% 23 68% 29 85% 
7- Baixada Santista   6 67%     3 33% 1 11% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 5 23% 4 18% 4 18% 5 23% 4 18% 1 5% 
9- Mogi-Guaçu 3 8% 1 3% 3 8% 4 11% 10 26% 2 5% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 14 42% 15 45% 6 18% 11 33% 13 39% 15 45% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 12 52% 12 52% 12 52% 12 52% 7 30% 3 13% 
12- Baixo Pardo/Grande 2 17% 1 8% 2 17% 2 17% 1 8%   
13- Tietê/Jacaré 5 15% 4 12% 7 21% 8 24% 11 32% 6 18% 
14- Alto Paranapanema 19 56% 17 50% 16 47% 20 59% 17 50% 9 26% 
15- Turvo/Grande 17 27% 14 22% 24 38% 16 25% 11 17% 9 14% 
16- Tietê/Batalha 7 21% 5 15% 7 21% 6 18% 6 18% 1 3% 
17- Médio Paranapanema 11 26% 10 24% 17 40% 12 29% 11 26% 8 19% 
18- São José dos Dourados 3 12% 3 12% 2 8% 3 12% 1 4%   
19- Baixo Tietê 11 26% 6 14% 13 31% 11 26% 5 12% 1 2% 
20- Aguapeí 5 16% 5 16% 8 25% 6 19% 2 6% 4 13% 
21- Peixe 6 23% 3 12% 6 23% 6 23% 6 23% 4 15% 
22- Pontal do Paranapanema 9 43% 9 43% 10 48% 9 43% 5 24% 8 38% 
RM Campinas 2 11% 3 16%   2 11% 5 26% 4 21% 
RM Baixada Santista   6 67%     3 33% 1 11% 
RM São Paulo 6 15% 23 59% 1 3% 3 8% 24 62% 30 77% 
Macrometrópole Paulista 47 26% 78 43% 18 10% 39 22% 67 37% 65 36% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 
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Procurou-se, do ponto de vista da validade amostral, manter o tamanho médio do 

universo comparativo de municípios, segundos as faixas de “maiores ou menores taxas 

de mortalidade infantil”, sempre abaixo da metade do total de municípios paulistas 

(50% dos 645 municípios), a fim de possibilitar desde a constatação de coincidência 

nula (igual a 0) até a plena ou total justaposição/coincidência (igual a 100%). Nesse 

sentido, as relações de maior coincidência em termos percentuais são apresentadas no 

Quadro anterior como a relação mais frequente, que significa, em linhas gerais, qual é a 

relação que demonstra o maior percentual de coincidências verificado durante a 

comparação das diversas faixas e escalas de valores dos mapas, segundo a lógica 

booleana. 

Do exemplo inicial do quadro anterior, quando comparada a taxa de mortalidade 

infantil com a população total, nota-se que os municípios que indicam maiores taxas de 

mortalidade infantil coincidem – em sua maioria (54,1%) – com os municípios de 

médio e grande portes (acima de 30.000 habitantes), justificando a relação mais 

frequente codificada como “> TMI  x > Pop”. De modo geral, os 166 municípios 

coincidentes encontram-se relativamente dispersos, localizados, em sua maioria, nas 

porções noroeste, centro-oeste e oeste paulista. No caso dos recortes territoriais, a 

dispersão é confirmada quando avaliada a quantidade de municípios distribuídas entre 

todas as unidades de gerenciamento de recursos hídricos - UGRHIs (bacias 

hidrográficas). No caso das regiões metropolitanas e da macrometrópole, mais de 50% 

dos municípios coincidentes (93) encontram-se nesses territórios, abrangendo grandes 

cidades como Barueri, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jundiaí, 

Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Praia Grande, Santo André, Santos, São Bernardo do 

Campo, São Paulo, Sorocaba entre outras (vide mapas apresentados no Anexo 5 ao 

presente trabalho). 

Todas as médias de coincidências superaram 50% das amostras, à exceção dos 

investimentos per capita previstos no Atlas Brasil, o que significa que há correlação 

espacial entre a TMI e as demais variáveis independentes, segundo as faixas e escalas 

adotadas na análise espacial. 

Entre as variáveis independentes com maior relacionamento espacial com a taxa 

de mortalidade infantil (maior número de municípios coincidentes), incluem-se os 
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resultados do diagnóstico do Atlas Brasil, o % de domicílios com redes de água e o % 

de domicílios ligados a redes de esgoto e pluvial. Entre as menores relações – ainda que 

superassem os 50% já enunciados – destacam-se o % de domicílios com renda média 

até 1/2 salário mínimo, o IPRS e o % de domicílios com coleta de lixo. 

Foi, também, efetuada a integração espacial de todas as variáveis, com vistas à 

identificação de intersecções e, com efeito, ao reconhecimento do número de 

municípios que coincidem (ou se relacionam de modo mais frequente) com as variáveis 

analisadas e combinadas entre si. Ou seja, foram evidenciados aqueles municípios que 

demonstraram maior taxa de mortalidade infantil juntamente com maior população, 

menor PIB, menor renda, menor IDH, maior IPRS, maior criticidade dos mananciais e 

SAS de acordo com o Atlas Brasil, menores % de ligações a redes de água e esgoto, 

menor % de coleta de lixo, menores taxas de urbanização, menores despesas com saúde 

e menores investimentos em SAS igualmente de acordo com o Atlas Brasil. O resultado 

dessa análise integrada chegou a 301 municípios que coincidem em pelo menos 3 

variáveis (maior taxa de mortalidade infantil combinada com menor renda e menor PIB; 

ou maior taxa de mortalidade infantil combinada com menor % de conexão a redes de 

água e menor % de coleta de lixo; entre outras). No Gráfico 6.3 e nas Figuras 

apresentados na sequência é possível verificar a distribuição dessas coincidências. 

No gráfico, por exemplo, pode-se verificar que 7 municípios (Apiaí, Biritiba-

Mirim, Capão Bonito, Itapeva, Itariri, Piedade e Pilar do Sul) constam em todas as 12 

categorias de indicadores acima mencionados, ou seja, demonstram menor PIB, menor 

renda, menor IDH, etc. Outros 10 municípios (Angatuba, Cesário Lange, Cunha, 

Euclides da Cunha Paulista, Getulina, Ibiúna, Iperó, Porangaba, Tejupá e Teodoro 

Sampaio) coincidem com 11 das 12 variáveis e assim por diante. O gráfico abaixo 

também revela uma distribuição tipicamente gaussiana, onde o maior número de 

municípios coincide com sete variáveis, totalizando 41 municípios nessa condição. 

Entre as 8 principais variáveis destacam-se, em ordem decrescente de 

importância, o % de domicílios com rede de esgoto; % de domicílios com coleta de 

lixo; % de domicílios com redes de água; resultados do Atlas (mananciais e sistemas 

produtores de água); taxa de urbanização; PIB per capita; IDH e renda abaixo de ½ 

salário mínimo. 
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É nítido que o maior relacionamento das variáveis independentes com a TMI 

provém dos indicadores de saneamento ambiental, o que confirma as expectativas 

iniciais e os dados da literatura quanto à forte correlação e interdependência entre o 

quadro de mortalidade infantil e as condições de salubridade humana e ambiental, 

diretamente associadas, portanto, ao nível de cobertura dos serviços de água, esgoto e 

lixo no Estado de São Paulo. 

Gráfico 6.3. Ocorrências de Sobreposições Espaciais entre Municípios e Variáveis 

Independentes - TMI 

 

Para melhor visualização e compreensão dos resultados, foram criados três 

grupos de municípios que melhor ilustram a associação entre as variáveis: 

• Grupo 1 (G1): um primeiro grupo, abrangendo os municípios que 

coincidem com o conjunto citado das 8 principais variáveis adotadas, cuja 

condição – em tese – seria a menos favorável do ponto de vista da relação 

entre saúde-saneamento-socioeconomia-meio ambiente. Ao todo, são 32 

municípios contabilizados que, sob a perspectiva espacial, encontram-se em 

condições menos adequadas ou que demandam maiores investimentos ou 

melhorias sanitárias, ambientais, sociais, econômicas, institucionais ou de 

saúde. Incluem-se nessa relação: Anhumas, Apiaí, Bananal, Biritiba-Mirim, 

Capão Bonito, Cesário Lange, Coronel Macedo, Cunha, Euclides da Cunha 

Paulista, Getulina, Iacri, Ibiúna, Igaratá, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, 
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Itapura, Itariri, João Ramalho, Juquiá, Mombuca, Pedra Bela, Piedade, Pilar 

do Sul, Porangaba, Queluz, Redenção da Serra, São Bento do Sapucaí, 

Tapiraí, Tejupá, Teodoro Sampaio e Ubirajara. Esses municípios estão 

localizados predominantemente nas UGRHIs Paraíba do Sul, Sorocaba e 

Médio Tietê, Ribeira de Iguape e Litoral Sul e Pontal e Alto Paranapanema; 

nas regiões administrativas (RAs) de Bauru, Presidente Prudente, Registro, 

São José dos Campos e Sorocaba; e nos Departamentos de Saúde de 

Registro, Sorocaba, Presidente Prudente, Taubaté e Bauru; 

• Grupo 2 (G2): um segundo grupo, composto por 37 municípios, que 

coincidem com pelo menos 5 variáveis independentes, a saber: % de 

domicílios com rede de esgoto; % de domicílios com coleta de lixo; % de 

domicílios com redes de água; PIB per capita; e IDH. Esses municípios são 

uma extensão do Grupo 1 e, igualmente, requerem investimentos e 

melhorias substantivas do ponto de vista social, econômico e ambiental para 

que melhores níveis de salubridade humana e ambiental sejam alcançados. 

O que diferencia o G2 do G1 é o fato de que, ao invés da elevada soma de 

recursos demandados, podem ser exigidos investimentos em ações não 

estruturais vinculadas, por exemplo, a melhorias operacionais e de gestão, 

planos de contingência, programas sociais, educação sanitária e ambiental, 

criação ou aprimoramento de normas, regras e legislações de âmbito local 

ou regional. Com respeito à distribuição dos municípios nas UGRHIs, o 

maior número (proporcional ao número total de municípios de cada 

unidade) concentra-se no Ribeira de Iguape e Litoral Sul, Alto 

Paranapanema, Turvo/Grande, Médio Paranapanema, Pontal do 

Paranapanema e Paraíba do Sul. No caso das RAs, predominam municípios 

nas regiões de Bauru, Marilia, Presidente Prudente, Registro, São José dos 

Campos e Sorocaba.  Igualmente, nos Departamentos de Saúde de Bauru, 

Presidente Prudente, Registro, Sorocaba e Taubaté concentra, 

proporcionalmente, o maior número de municípios do G2 (47 dos 69 

municípios – 68%). Chama a atenção nos dados desse grupo a elevada 

concentração de municípios em situação mais precária (mais que 50%) na 
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UGRHI do Ribeira do Iguape e Litoral Sul, RA e Departamentos de Saúde 

de Registro; 

• Grupo 3 (G3): compreende os demais 232 municípios que coincidem, ao 

menos, com 2 variáveis independentes. Nesse caso, podem ser indicados 

baixos níveis de investimentos em medidas estruturais, sugerindo que 

programas e medidas não estruturais sejam mais eficazes e possam reverter 

os problemas e conflitos relacionados à saúde, saneamento, meio ambiente, 

socioeconomia, entre outros. 

A Figura 6.13 adiante apresenta o conjunto de cada um dos grupos acima 

identificados, segundo as diversas regiões avaliadas (UGRHIs, RAs e Departamentos de 

Saúde). Em função das interpolações e interseções decorrentes para cada grupo, foram 

atribuídos pesos para cada variável e para cada grupo, compondo – nos moldes da 

metodologia preconizada na pesquisa – uma avaliação multicritério preliminar ou 

parcial, visando a construção do mapa de kernel. 

De acordo com o referido mapa de kernel, é possível observar uma série de 

pontos críticos (cores quentes do mapa), coincidentes com os municípios do Grupo 1 

(G1), cuja suavização das cores (tendendo ao verde) corresponde aos demais municípios 

dos Grupos 2 e 3 (G2 e G3), além da apresentação dos demais municípios considerados 

em condições mais favoráveis (menos precárias) ou satisfatórias. Esse conjunto, 

assinale-se, representa somente as relações entre as variáveis independentes e a taxa de 

mortalidade infantil.  

Conforme é o objetivo do mapa de Kernel, a Figura permite estimar a 

concentração de eventos por município (número de variáveis coincidentes e respectivos 

valores interpolados), onde a intensidade das cores do mapa está relacionada à 

intensidade das relações entre TMI e variáveis independentes, ou seja, quanto mais 

escuro, maior a intensidade da relação. 

Sob a perspectiva regional, pelo mapa, observa-se que os pontos mais críticos 

coincidem com as áreas indicadas para o G1 e G2,comentadas acima. 

  



 

146 

Figura 6.13. Resultado Gráfico da Relação TMI x Variáveis Independentes – 

Municípios Coincidentes por Grupo de Análise 
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Figura 6.14. Mapa de Kernel para a Relação TMI x Variáveis Independentes 
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6.2.2. Taxa de Mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias 

A taxa de mortalidade das doenças infecciosas e parasitárias (DIPS) foi 

correlacionada, assim como a mortalidade infantil, a todas as variáveis independentes 

anteriormente descritas com equações das regressões lineares efetuadas MS/Excel. 

Também foram delineadas linhas de tendência utilizando escalas logarítmica e 

polinomial, cujos valores de R2 constam da Tabela 6.16 seguinte. Os diagramas das 

regressões lineares constam da Figura 6.15 adiante. 

Tabela 6.16. Resultados do R2 para Outras Curvas de Tendência - TMDIPS 

 Variáveis 
R2 para Linhas de Tendência 

Linear Logarítmica Polinomial  

População Total (hab) - 2010 1,00E-06 0,0012 1,00E-06 

PIB per capita (R$/hab) - 2008 0,0013 2,00E-05 0,0022 

% de Domicilios com Renda até 1/2 SM - 2010 0,0122 0,0111 0,0124 

IDH  - 2000 0,0021 0,0022 0,003 

% Domicilios Ligados a Redes de Água - 2010 0,0041 0,0043 0,0051 

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial - 2010 0,008 0,0075 0,0086 

% Domicílios com Coleta de Lixo - 2010 0,0041 0,0037 0,0065 

Taxa de Urbanização (%) - 2010 0,001 0,0018 0,0067 

Despesas Totais com Saúde per capita (R$/hab) - 2010 0,0056 0,0056 0,0068 

Investimentos per capita em SAS - Atlas Brasil (R$/hab) 0,0027 - 0,0028 
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Figura 6.15. Diagramas das Regressões Lineares para a Taxa de Mortalidade por 

Doenças Infecciosas e Parasitárias (TMDIPS) 
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A análise espacial da taxa de mortalidade pelas DIPS seguiu o mesmo 

procedimento metodológico utilizado anteriormente, valendo-se das combinações 

ponderadas, hierarquia analítica e superposições Booleanas. 

As faixas estabelecidas para a taxa de mortalidade das DIPS, assim como o 

número de municípios enquadrado nas respectivas categorias, constam do Quadro 6.5 

abaixo. Nota-se que são destacadas somente as faixas para as DIPs, considerando que as 

escalas das demais variáveis independentes são as mesmas adotadas para a mortalidade 

infantil, não sendo necessário reapresenta-las. 

Quadro 6.5. Faixas Estabelecidas das Variáveis para a Análise Espacial - TMDIPS 

Variáveis Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Mortalidade por Doenças 
Infecciosas e Parasitárias 

Faixas <0,24 0,24 a 0,48 0,48 a 0,72 0,72 a 0,96 >0,96 
no Munic. 91 241 251 45 17 

A Tabela 6.17 a seguir demonstra todos os resultados dos cruzamentos 

efetuados entre a taxa de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e as 12 

variáveis independentes previamente selecionadas. Assim como no caso da mortalidade 

infantil, todos os resultados ilustrados na forma de mapas constam do Anexo 5. 
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Tabela 6.17. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre TMDIPS x Variáveis Independentes 

Unidades Territoriais 
População Total PIB per capita Renda <1/2 SM IDH IPRS Saneamento Atlas 
MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > TMDIPS  x < Pop > TMDIPS  x < PIB > TMDIPS x > Renda > TMDIPS x < IDH > TMDIPS x < IPRS > TMDIPS x Vuln.** 

No Municípios Coincidentes 162 25% 161 25% 179 28% 159 25% 163 25% 145 22% 
1- Mantiqueira   1 33%     1 33% 1 33% 
2- Paraíba do Sul 5 15% 9 26% 5 15% 7 21% 8 24% 5 15% 
3- Litoral Norte   2 50% 1 25%   2 50%   
4- Pardo 4 17% 3 13% 6 26%   3 13% 5 22% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 3 5% 3 5% 12 21% 2 4% 9 16% 8 14% 
6- Alto Tietê   1 3% 4 12% 1 3% 8 24% 9 26% 
7- Baixada Santista   6 67% 3 33% 2 22% 9 100% 7 78% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 3 14% 4 18% 5 23% 4 18% 2 9% 3 14% 
9- Mogi-Guaçu 4 11% 8 21% 19 50% 4 11% 12 32% 9 24% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 3 9% 3 9% 4 12% 5 15% 4 12% 6 18% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 3 13% 5 22%   6 26%   3 13% 
12- Baixo Pardo/Grande 3 25% 1 8% 5 42% 3 25% 6 50% 3 25% 
13- Tietê/Jacaré 8 24% 8 24% 19 56% 6 18% 9 26% 10 29% 
14- Alto Paranapanema 10 29% 16 47% 3 9% 17 50% 4 12% 7 21% 
15- Turvo/Grande 33 52% 25 39% 36 56% 27 42% 30 47% 20 31% 
16- Tietê/Batalha 14 42% 11 33% 14 42% 9 27% 8 24% 4 12% 
17- Médio Paranapanema 13 31% 10 24% 7 17% 14 33% 10 24% 13 31% 
18- São José dos Dourados 10 40% 5 20% 8 32% 9 36% 9 36% 5 20% 
19- Baixo Tietê 15 36% 10 24% 16 38% 13 31% 10 24% 6 14% 
20- Aguapeí 14 44% 11 34% 5 16% 12 38% 5 16% 6 19% 
21- Peixe 10 38% 12 46% 5 19% 10 38% 11 42% 9 35% 
22- Pontal do Paranapanema 7 33% 7 33% 2 10% 8 38% 3 14% 6 29% 
RM Campinas     4 21%   3 16% 1 5% 
RM Baixada Santista   6 67% 3 33% 2 22% 9 100% 7 78% 
RM São Paulo   1 3% 5 13% 1 3% 10 26% 11 28% 
Macrometrópole Paulista 9 5% 24 13% 34 19% 15 8% 44 24% 38 21% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011)  
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Tabela 6.17. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre TMDIPS x Variáveis Independentes (cont.) 

Unidades Territoriais 
%Dom Redes Água %Dom Redes Esg. %Dom Coleta Lixo Taxa Urbanização Despesas Saúde Investimentos Atlas 

MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > TMDIPS x <%Dom c/ 
Rede 

> TMDIPS x >%Dom c/ 
Rede 

> TMDIPS x <Coleta 
Lixo > TMDIPS x <Tx Urban > TMDIPS x < Desp 

saúde > TMDIPS x >Invest 

No Municípios Coincidentes 168 26% 162 25% 180 28% 184 29% 160 25% 90 14% 
1- Mantiqueira 1 33%         1 33% 
2- Paraíba do Sul 7 21% 8 24% 5 15% 9 26% 7 21% 4 12% 
3- Litoral Norte 1 25%           
4- Pardo 7 30% 8 35% 8 35% 8 35% 4 17% 3 13% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 2 4% 9 16% 1 2% 4 7% 5 9% 5 9% 
6- Alto Tietê 2 6% 4 12%     5 15% 9 26% 
7- Baixada Santista 1 11% 2 22%     3 33% 1 11% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 3 14% 5 23% 2 9% 4 18% 4 18% 1 5% 
9- Mogi-Guaçu 6 16% 18 47% 8 21% 9 24% 15 39% 4 11% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 6 18% 2 6% 3 9% 6 18% 5 15% 7 21% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 6 26%   5 22% 6 26% 2 9%   
12- Baixo Pardo/Grande 2 17% 6 50% 3 25% 2 17% 3 25%   
13- Tietê/Jacaré 7 21% 20 59% 5 15% 7 21% 15 44% 7 21% 
14- Alto Paranapanema 15 44% 6 18% 16 47% 18 53% 16 47% 5 15% 
15- Turvo/Grande 26 41% 23 36% 33 52% 25 39% 19 30% 11 17% 
16- Tietê/Batalha 12 36% 11 33% 13 39% 14 42% 12 36%   
17- Médio Paranapanema 12 29% 11 26% 17 40% 13 31% 10 24% 8 19% 
18- São José dos Dourados 9 36% 3 12% 10 40% 10 40% 5 20% 4 16% 
19- Baixo Tietê 13 31% 12 29% 16 38% 15 36% 9 21% 2 5% 
20- Aguapeí 11 34% 6 19% 13 41% 12 38% 8 25% 4 13% 
21- Peixe 11 42% 6 23% 13 50% 14 54% 7 27% 8 31% 
22- Pontal do Paranapanema 8 38% 2 10% 9 43% 8 38% 6 29% 6 29% 
RM Campinas   3 16%     1 5% 1 5% 
RM Baixada Santista 1 11% 2 22%     3 33% 1 11% 
RM São Paulo 4 10% 4 10%   1 3% 6 15% 11 28% 
Macrometrópole Paulista 19 11% 29 16% 8 4% 19 11% 28 16% 27 15% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 



 153  

Os critérios para definição do tamanho das amostras foram mantidos em relação 

aos parâmetros utilizados para a mortalidade infantil, ou seja, buscou-se manter o 

tamanho médio do universo comparativo de municípios abaixo da metade do total de 

municípios paulistas. 

Conforme se observa na Tabela anterior, algumas particularidades da análise 

espacial da TMDIPS diferenciam-se da mortalidade infantil, conforme segue: 

a) Os indicadores “renda abaixo de ½ salário mínimo”, “IPRS” e “% de 

domicílios com banheiro ou sanitário ligados a redes coletoras de esgoto” 

demonstraram correlação invertida em relação à mortalidade infantil. Isso 

significa que, do ponto de vista espacial, quanto maior a TMDIPS, maior a 

renda, menor o IPRS (menor, nesse caso, implica em melhores condições de 

riqueza, longevidade e escolaridade) e mais cobertura de coleta de esgotos. 

Da mesma forma como ocorrera nas análises estatísticas de correlação e 

regressão linear, as variáveis renda e coleta de esgotos também apresentaram 

inversão de valores (quanto maior a taxa de mortalidade, menor o % de 

famílias que ganham até ½ SM; e quanto maior a taxa de mortalidade, maior 

a cobertura da coleta de esgotos); 

b) A variável “população total” também contrariou os resultados verificados 

com a mortalidade infantil, desta vez atestando que quanto maior a TMDIPS 

menor a população do município. Evidenciou-se, nessa análise, que 52% dos 

municípios (162 localidades) com taxas mais altas de TMDIPS possuem 

população menor que 15 mil habitantes (municípios de pequeno porte), 

concentrados principalmente nas UGRHIs do Aguapeí, Tietê-Batalha e 

Turvo/Grande, conforme constante da Tabela anteriormente apresentada; 

c) Entre as variáveis com os níveis mais elevados de correlação espacial 

destacam-se, por decrescente de importância, o “% de domicílios com coleta 

de lixo”, a “taxa de urbanização” e “o % de domicílios com redes de água”. 

A população total é a quarta variável com melhor índice de correlação 

espacial. 
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Na análise da distribuição de municípios segundo o número de variáveis 

coincidentes, o Gráfico 6.4 da TMDIPS apresentado adiante demonstra o mesmo 

padrão gaussiano de distribuição registrado para a mortalidade infantil, sendo que o 

maior número de localidades (75 municípios) coincide com 5 variáveis independentes.  

Gráfico 6.4. Ocorrências de Sobreposições Espaciais entre Municípios e Variáveis 

Independentes - TMDIPS 

 

Pelo gráfico, nota-se que ao todo somam-se 313 municípios coincidentes em 

pelo menos 3 variáveis, de maneira que nenhuma localidade desse universo coincide em 

todas as 12 variáveis independentes. Admitindo que pelo menos três das doze variáveis 

apresentem correlações invertidas e pudessem ser inicialmente isoladas (renda de até ½ 

SM, IPRS e %coleta de esgoto, devido a apresentarem distorções, conforme já 

comentado), o universo de municípios com no mínimo 3 variáveis coincidentes 

reduziria para 293, de modo que a maior parte das localidades continuaria a sobrepor-se 

quando coincidisse com 5 variáveis, mantendo a distribuição acima. 

Efetuando-se a integração espacial de todas as variáveis e a avaliação por grupos 

(G1, G2 e G3), sob os mesmos critérios descritos para a mortalidade infantil, obtiveram-

se os seguintes resultados: 
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• Grupo 1 (G1): admitindo que as variáveis %dom. renda 1/2 SM, IPRS e 

%dom. c/ Coleta Esgoto foram excluídas da análise por apresentarem 

distorções, foram observados 28 municípios coincidentes com outras 6 

variáveis principais, a saber: %dom. c/ Redes Água; Taxa Urbanização; PIB 

per capita; População Total; IDH e resultados do Atlas Brasil (situação dos 

mananciais e sistemas de produção de água). Os municípios incluídos nesse 

universo são: Anhumas, Euclides da Cunha Paulista, Flórida Paulista, 

Mariápolis, Ribeirão dos Índios, Getulina, Monte Castelo, Santa Mercedes, 

Glicério, Lourdes, São Francisco, Duartina, Gália, Iaras, João Ramalho, São 

Pedro do Turvo, Ubirajara, Américo de Campos, Aspásia, Macedônia, 

Palestina, Pedranópolis, Riolândia, Santa Clara d'Oeste, Coronel Macedo, 

Itaporanga, Timburi e Tapiraí. Entre as nove UGRHIs abrangidas, os 

municípios distribuem-se predominantemente em 4 delas: Pontal do 

Paranapanema, Peixe, Médio Paranapanema e Turvo/Grande. Esses mesmos 

municípios concentram-se nas regiões administrativas de Araçatuba, Bauru, 

Marilia, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Sorocaba e nos 

Departamentos de Saúde de Bauru, Marília, Presidente Prudente e São José 

do Rio Preto (quase 90% dos municípios estão reunidos nessas quatro 

regionais de saúde), conforme se observa nas Figuras apresentadas na 

sequência; 

• Grupo 2 (G2): o G2 corresponde ao conjunto de municípios que coincidem 

com as mesmas variáveis do Grupo 1, excetuando-se os resultados do Atlas 

Brasil (situação dos mananciais e sistemas de produção de água), 

totalizando 43 municípios enquadrados nessa categoria. No total de 71 

municípios dos grupos G1 e G2, destaca-se o conjunto de municípios das 

bacias hidrográficas do Alto Paranapanema, Turvo/Grande, Aguapeí e Peixe 

(UGRHIs 14, 15, 20 e 21), cujo conjunto de cidades representam quase 25% 

do total de municípios dessas regiões. As RAs de Araçatuba, Bauru, Marilia, 

Presidente Prudente, São José dos Campos, São José do Rio Preto e 

Sorocaba e os Departamentos de Saúde de Araçatuba, Bauru, Marília, 

Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Taubaté também concentram – 

proporcionalmente - a maior parte dos municípios; 
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• Grupo 3 (G3): o G3 abrange os 242 municípios restantes (do universo dos 

313 anteriormente citados) que coincidem, ao menos, com 2 variáveis 

independentes. 

Com base nesses resultados, foi elaborado o mapa de Kernel, conforme 

demonstrado na Figura 6.16 seguinte. Nota-se que a maior intensidade dos resultados 

das combinações indesejadas de taxas de saúde, saneamento, socioeconomia e meio 

ambiente se assemelham às distribuições geográficas dos grupos G1 e G2, 

anteriormente comentados. 

Entre as diferenças verificadas entre a mortalidade infantil e a mortalidade por 

doenças infecciosas e parasitárias, ressaltadas pelo mapa de kernel, destaca-se a situação 

dos municípios inseridos na região oeste do Estado e, também, na macrometrópole 

paulista.  

No caso da mortalidade infantil, há menor número de pontos críticos 

identificados nessas regiões, cuja maior concentração ocorre na RMSP, litoral e Vale do 

Paraíba (conjuntamente), além de áreas mais isoladas no Pontal do Paranapanema e 

Vale do Ribeira. Quanto à mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, por sua 

vez, a maior densidade de pontos críticos situa-se em áreas mais isoladas e periféricas 

da macrometrópole e do Vale do Paraíba, enquanto o Pontal do Paranapanema, região 

oeste do estado e Vale do Ribeira apresentam áreas mais contínuas. 
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Figura 6.16. Resultado Gráfico da Relação TMDIPS x Variáveis Independentes – 

Municípios Coincidentes por Grupo de Análise 
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Figura 6.17. Mapa de Kernel para a Relação TMDIPS x Variáveis Independentes 
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6.2.3. Morbidade Geral 

Os dados de morbidade geral, conforme mencionado, foram obtidos da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, devidamente consolidados com as 

informações de registros de internações e respectivas AIHs constantes do SIH/SUS, do 

DATASUS. Ainda que a principal finalidade da pesquisa tenha sido efetuar análises das 

doenças de veiculação hídrica (DVHs), a utilização dos dados de morbidade geral visou 

avaliar se as tendências observadas para as DVHs seriam as mesmas observadas 

também para a morbidade geral, ou vice-versa. 

Desse modo, os dados de morbidade geral foram correlacionados, assim como 

nos casos da mortalidade infantil e por doenças infecciosas, a todas as variáveis 

independentes, adicionando-se às correlações a análise dos valores de coeficiente de 

determinação R2 para linhas de tendência linear, logarítmica e polinomial, conforme 

apresentado na Tabela 6.18 e nos respectivos diagramas das regressões lineares, objeto 

da Figura 6.18 na sequência. 

Tabela 6.18. Resultados do R2 para Outras Curvas de Tendência - MT 

 Variáveis 
R2 para Linhas de Tendência 

Linear Logarítmica Polinomial  

População Total (hab) - 2010 6,70E-03 0,0554 5,30E-02 

PIB per capita (R$/hab) - 2008 0,02 1,36E-02 0,0204 

% de Domicilios com Renda até 1/2 SM - 2010 0,0007 0,0006 0,0226 

IDH  - 2000 0,0168 0,0152 0,0386 

% Domicilios Ligados a Redes de Água - 2010 0,0036 0,0071 0,0428 

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial - 2010 0,0363 0,0407 0,0506 

% Domicílios com Coleta de Lixo - 2010 0,0582 0,0521 0,0961 

Taxa de Urbanização (%) - 2010 0,001 0,0044 0,0619 

Despesas Totais com Saúde per capita (R$/hab) - 2010 0,0003 0,0003 0,0013 

Investimentos per capita em SAS - Atlas Brasil (R$/hab) 0,0174 0,0174 0,0252 
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Figura 6.18. Diagramas das Regressões Lineares para a Taxa de Morbidade Geral 
Total (MT) 
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No que concerne às análises espaciais, também foi aplicada a metodologia de 

combinações ponderadas, hierarquia analítica e superposições Booleanas, mantendo os 

critérios metodológicos aplicados nos casos de TMI e TMDIPS. As escalas de trabalho 

(faixas) estabelecidas para a MT e para as demais variáveis independentes, além do 

número de municípios correspondente às respectivas categorias, constam do Quadro 

6.6 seguinte. Conforme já enunciado, são destacadas somente as faixas para a MT, 

admitindo que as escalas das demais variáveis são as mesmas adotadas para a 

mortalidade infantil e para as DIPs. 

Quadro 6.6. Faixas Estabelecidas das Variáveis para a Análise Espacial - MT 

Variáveis Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Morbidade Geral Total 
Faixas <35 35 a 65 65 a 95 95 a 125 >125 

no Munic. 14 285 249 78 19 

A Tabela 6.19 a seguir demonstra todos os resultados quantitativos dos 

cruzamentos entre MT e as variáveis independentes, sendo que os resultados gráficos 

(mapas ilustrados) constam do Anexo 5 do presente trabalho. 
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Tabela 6.19. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre MT x Variáveis Independentes 

Unidades Territoriais 
População Total PIB per capita Renda <1/2 SM IDH IPRS Saneamento Atlas 
MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > MT  x < Pop > MT  x < PIB > MT  x > Renda > MT  x < IDH > MT  x > IPRS > MT  x Vuln.** 

No Municípios Coincidentes 213 33% 193 30% 183 28% 199 31% 179 28% 169 26% 
1- Mantiqueira 1 33% 2 67%   1 33% 1 33% 2 67% 
2- Paraíba do Sul 4 12% 5 15%   6 18% 6 18% 4 12% 
3- Litoral Norte   1 25%         
4- Pardo 7 30% 6 26% 8 35% 2 9% 13 57% 8 35% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 1 2% 4 7% 3 5% 2 4% 4 7% 2 4% 
6- Alto Tietê     2 6%     4 12% 
7- Baixada Santista   1 11%       1 11% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 6 27% 4 18% 7 32% 4 18% 8 36% 4 18% 
9- Mogi-Guaçu 3 8% 5 13% 9 24% 4 11% 9 24% 5 13% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 3 9% 2 6% 6 18% 4 12% 5 15% 7 21% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul   2 9%   2 9% 1 4% 1 4% 
12- Baixo Pardo/Grande 2 17% 1 8% 4 33% 3 25%   1 8% 
13- Tietê/Jacaré 11 32% 11 32% 16 47% 8 24% 17 50% 13 38% 
14- Alto Paranapanema 12 35% 19 56% 2 6% 21 62% 20 59% 10 29% 
15- Turvo/Grande 34 53% 27 42% 33 52% 31 48% 10 16% 22 34% 
16- Tietê/Batalha 15 45% 10 30% 19 58% 9 27% 10 30% 7 21% 
17- Médio Paranapanema 21 50% 14 33% 12 29% 21 50% 18 43% 20 48% 
18- São José dos Dourados 20 80% 14 56% 16 64% 15 60% 5 20% 9 36% 
19- Baixo Tietê 24 57% 18 43% 25 60% 20 48% 18 43% 9 21% 
20- Aguapeí 21 66% 19 59% 9 28% 17 53% 16 50% 12 38% 
21- Peixe 16 62% 17 65% 9 35% 15 58% 6 23% 14 54% 
22- Pontal do Paranapanema 12 57% 11 52% 3 14% 14 67% 12 57% 14 67% 
RM Campinas     1 5%       
RM Baixada Santista   1 11%       1 11% 
RM São Paulo   1 3% 2 5% 2 5%   6 15% 
Macrometrópole Paulista 9 5% 17 9% 14 8% 14 8% 17 9% 21 12% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011)  
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Tabela 6.19. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre MT x Variáveis Independentes (cont.) 

Unidades Territoriais 
%Dom Redes Água %Dom Redes Esg. %Dom Coleta Lixo Taxa Urbanização Despesas Saúde Investimentos Atlas 

MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > MT  x <%Dom c/ 
Rede 

> MT  x <%Dom c/ 
Rede > MT  x <Coleta Lixo > MT  x <Tx Urban > MT  x < Desp saúde > MT  x >Invest 

No Municípios Coincidentes 214 33% 177 27% 242 38% 227 35% 178 28% 115 18% 
1- Mantiqueira 2 67% 2 67% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 
2- Paraíba do Sul 5 15% 6 18% 4 12% 5 15% 4 12% 2 6% 
3- Litoral Norte   1 25%         
4- Pardo 11 48% 6 26% 12 52% 12 52% 11 48% 5 22% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 3 5% 4 7% 2 4% 2 4% 3 5% 1 2% 
6- Alto Tietê 1 3% 1 3%     1 3% 4 12% 
7- Baixada Santista   1 11%         
8- Sapucaí-Mirim/Grande 6 27% 5 23% 6 27% 6 27% 4 18% 1 5% 
9- Mogi-Guaçu 6 16% 5 13% 5 13% 8 21% 7 18% 4 11% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 7 21% 7 21% 2 6% 7 21% 6 18% 8 24% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 2 9% 2 9% 2 9% 2 9% 2 9% 1 4% 
12- Baixo Pardo/Grande 2 17% 1 8% 2 17% 1 8% 3 25%   
13- Tietê/Jacaré 5 15% 1 3% 7 21% 7 21% 17 50% 8 24% 
14- Alto Paranapanema 18 53% 18 53% 18 53% 21 62% 20 59% 8 24% 
15- Turvo/Grande 29 45% 23 36% 34 53% 28 44% 20 31% 14 22% 
16- Tietê/Batalha 14 42% 7 21% 15 45% 13 39% 11 33% 1 3% 
17- Médio Paranapanema 17 40% 14 33% 24 57% 19 45% 11 26% 12 29% 
18- São José dos Dourados 18 72% 17 68% 21 84% 19 76% 10 40% 9 36% 
19- Baixo Tietê 23 55% 16 38% 29 69% 25 60% 15 36% 4 10% 
20- Aguapeí 13 41% 11 34% 20 63% 17 53% 11 34% 8 25% 
21- Peixe 18 69% 15 58% 21 81% 20 77% 11 42% 12 46% 
22- Pontal do Paranapanema 14 67% 14 67% 17 81% 14 67% 10 48% 12 57% 
RM Campinas             
RM Baixada Santista   1 11%         
RM São Paulo 4 10% 4 10% 1 3% 3 8% 2 5% 6 15% 
Macrometrópole Paulista 20 11% 24 13% 10 6% 17 9% 17 9% 17 9% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 
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Dos resultados da análise espacial acima podem ser destacadas as seguintes 

questões: 

a) O indicador “renda abaixo de ½ salário mínimo”, assim como no caso da 

TMDIPS, demonstrou inversão na associação com MT (quanto maior a 

morbidade, menor é o percentual de domicílios com renda inferior a ½ SM); 

b) O % de cobertura de coleta de lixo, a taxa de urbanização e o % de 

domicílios ligados a rede de água foram as 3 variáveis com maior nível de 

associação com a MT, do ponto de vista espacial. Quase 70% dos 

municípios do universo de 346 localidades com maiores índices de 

morbidade geral estão associadas a menores percentuais de coleta de lixo, 

situação análoga à taxa de urbanização (66%) e redes de água (62%); 

c) Mais uma vez, repetindo o padrão verificado para TMDIPS, verificou-se 

associação entre o maior número de internações e municípios com menos de 

15 mil habitantes, cuja localização predomina nas UGRHIs 17- Médio 

Paranapanema, 18- São José dos Dourados, 19- Baixo Tietê, 20- Aguapeí e 

21- Peixe, conforme se observa na tabela anterior; 

d) Pela análise da Tabela anterior, fica nítido que as maiores taxas de 

morbidade situam-se nas regiões centro norte, oeste, noroeste e sudoeste 

paulista, cujo aspecto se estende para as demais variáveis analisadas. Nas 

regiões mais populosas e centros de forte dinamismo econômico – tais como 

as regiões metropolitanas e a macrometrópole – o número proporcional de 

municípios (em relação ao total da região) é pouco expressivo. Essa 

realidade converge com os dados dos 337 municípios, onde as áreas menos 

coincidentes correspondem às UGRHIs do Paraíba do Sul, Litoral Norte, 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Alto Tietê, Baixada Santista e Sorocaba e 

Médio Tietê; 

O Gráfico 6.5 adiante apresenta a distribuição dos municípios segundo o 

número de variáveis coincidentes com as maiores taxas de morbidade geral, revelando 

padrão semelhante aos dados de mortalidade (gaussiano). 
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De acordo com o gráfico, somente 5 municípios coincidem com as 11 variáveis 

independentes selecionadas27 (maior taxa de morbidade associado a: menor população; 

menor PIB; menor IDH; maior IPRS; maior vulnerabilidade de mananciais e SAS de 

acordo com o Atlas; menor % de domicílios ligados a redes de água e esgoto; menor % 

de cobertura de lixo; menor taxa de urbanização; menores despesas de saúde e menores 

investimentos do Atlas). Em contrapartida, 58 municípios coincidem com 8 variáveis, 

sendo a relação mais frequente verificada.  

Gráfico 6.5. Ocorrências de Sobreposições Espaciais entre Municípios e Variáveis 

Independentes - MT 

 

São, ao todo, 337 municípios coincidentes em pelo menos 3 variáveis, cujas 

principais características dos grupos (G1, G2 e G3) são as seguintes: 

• Grupo 1 (G1): foram selecionadas, para a composição do G1, nove 

variáveis independentes (%dom. c/ Redes Água; %dom. c/ Coleta Esgoto; 

%coleta de lixo; taxa urbanização; PIB per capita; População Total; IDH; 

resultados do Atlas Brasil sobre a situação dos mananciais e sistemas de 

produção de água; e IPRS). Na análise espacial da MT, é a primeira vez que 

o IPRS aparece como indicador referencial, contrariando as expectativas 

iniciais, já que o IPRS admite em sua composição indicadores relacionados 

                                                 
27 A variável “%de domicílios com renda menor que ½ salário mínimo” foi retirada dessa análise. 
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a taxas de mortalidade infantil (peso de 30%), mortalidade perinatal (30%), 

mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (20%) e mortalidade das pessoas de 

60 anos ou mais (20%). Ao todo, 18 municípios enquadraram-se no G1 

estando concentrados, em sua maioria, nas regiões centro-oeste e oeste de 

São Paulo, sendo predominantemente de pequeno porte. Esses 18 

municípios (Euclides da Cunha Paulista, Getulina, Glicério, Guaraçaí, 

Guzolândia, Iacri, Iaras, João Ramalho, Lourdes, Macedônia, Mariápolis, 

Mombuca, Palestina, Pontalinda, Restinga, São Bento do Sapucaí, São 

Francisco e Tejupá) distribuem-se, principalmente, nas UGRHIs do Médio 

Paranapanema, São José dos Dourados, Baixo Tietê e Aguapeí. Quanto às 

demais regiões, os municípios predominam nas RAs do Araçatuba, Bauru, 

Franca, Marilia, Presidente Prudente e São José do Rio Preto e nos 

Departamentos de Saúde de Franca, Araçatuba, Piracicaba, Presidente 

Prudente e São José do Rio Preto (reunindo, estes últimos, quase 70% do 

universo); 

• Grupo 2 (G2): para a composição do G2 foi selecionado um conjunto de 6 

variáveis, correspondentes a %dom. c/ Redes Água; %dom. c/ Coleta 

Esgoto; %coleta de lixo; taxa urbanização; PIB per capita; e População 

Total. Sob tais critérios, 62 municípios coincidem entre si os quais, 

analisados conjuntamente com as 18 localidades do Grupo 1, distribuem-se 

principalmente nas UGRHIs do Alto e Médio Paranapanema,  

Turvo/Grande, São José dos Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí, Peixe e  

Pontal do Paranapanema. As RAs de Araçatuba, Presidente Prudente, São 

José do Rio Preto e Sorocaba concentram 75% dos municípios do G2 e os 

Distritos de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São José do 

Rio Preto, 85%; 

• Grupo 3 (G3): em complementação do G1 e G2, o Grupo 3 abrange os 257 

municípios restantes, completando os 337 municípios com maiores níveis de 

coincidência e sobreposição espacial, em pelo menos 2 variáveis 

independentes. 
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Os resultados da análise dos Grupos constam das Figuras 6.19 e 6.20 

apresentadas na sequência, incluindo o Mapa de Kernel, que revela nos pontos mais 

críticos (cores mais quentes do mapa) o maior nível de coincidência e ocorrência de 

sobreposição de variáveis. 
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Figura 6.19. Resultado Gráfico da Relação MT x Variáveis Independentes – 

Municípios Coincidentes por Grupo de Análise 
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Figura 6.20. Mapa de Kernel para a Relação MT x Variáveis Independentes 
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6.2.4. Morbidade por Diarréia e Gastroenterite 

Inicialmente, foram efetuados testes com 11 principais doenças de veiculação 

hídrica, entre as 21 doenças estabelecidas pela Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 

2007) como sendo doenças relacionadas à água. Essas 11 doenças principais 

representaram mais de 90% do total da morbidade por DVHs e, por isso, revelaram 

resultados muito semelhantes ao conjunto das citadas 21 doenças. Com isso, optou-se 

por abandonar o conjunto das 11 doenças e, em seu lugar, avaliar o papel das Diarreias e 

Gastroenterites de Origem Infecciosa Presumível – DVH-DG, cuja doença tem sido 

responsável pelo maior número de internações por DVHs no Brasil e, também, no 

Estado de São Paulo, onde representa mais de 60% do total de internações por DVHs 

registradas (19.210 casos em 2010, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do 

Estado e DATASUS). 

A correlação entre a DVH-DG e as variáveis independentes resultaram nos 

coeficientes de determinação R2 para a regressão linear simples e para as linhas de 

tendência logarítmica e polinomial indicadas na Tabela 6.20 e nos diagramas das 

regressões lineares constantes da Figura 6.21 adiante. 

Tabela 6.20. Resultados do R2 para Outras Curvas de Tendência – DVH-DG 

 Variáveis 
R2 para Linhas de Tendência 

Linear Logarítmica Polinomial  

População Total (hab) - 2010 1,60E-03 0,0074 1,29E-02 

PIB per capita (R$/hab) - 2008 0,0023 1,60E-03 0,0023 

% de Domicilios com Renda até 1/2 SM - 2010 8,00E-07 0,0014 0,0159 

IDH  - 2000 0,0045 0,004 0,0132 

% Domicilios Ligados a Redes de Água - 2010 0,0049 0,0063 0,0134 

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial - 2010 0,0158 0,0153 0,0172 

% Domicílios com Coleta de Lixo - 2010 0,0082 0,0066 0,03 

Taxa de Urbanização (%) - 2010 0,0004 0,0013 0,0155 

Despesas Totais com Saúde per capita (R$/hab) - 2010 0,0058 0,0058 0,0061 

Investimentos per capita em SAS - Atlas Brasil (R$/hab) 0,0039 0,0039 0,0053 
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Figura 6.21. Diagramas das Regressões Lineares para a Taxa de Morbidade Geral 
Total (DVH-DG) 
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Da mesma forma que nos casos anteriores, foram efetuadas análises espaciais 

entre a DVH-DG e todas as variáveis independentes, considerando os mesmos critérios 

e metodologias anteriormente aplicadas (combinações ponderadas, hierarquia analítica e 

superposições Booleanas), com escalas de trabalho conforme o Quadro 6.7 a seguir. Na 

Tabela 6.21, na sequência, é apresentado o conjunto de resultados quantitativos dos 

cruzamentos, cujos mapas constam do Anexo 5. 

São destacadas no Quadro apenas as faixas para a DVH-DG, pois as escalas das 

demais variáveis são as mesmas adotadas nos casos anteriores. 

Quadro 6.7. Faixas Estabelecidas das Variáveis para a Análise Espacial – DVH-

DG 

Variáveis Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Morbidade por Diarreia 
e Gastroenterites 

Faixas <0,15 0,15 a 0,30 0,30 a 0,45 0,45 a 0,60 >0,60 
no Munic. 237 93 56 36 223 

. 
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Tabela 6.21. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre DVH-DG x Variáveis Independentes 

Unidades Territoriais 
População Total PIB per capita Renda <1/2 SM IDH IPRS Saneamento Atlas 
MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > DVH-DG  x < Pop > DVH-DG x < PIB > DVH-DG x > Renda > DVH-DG x < IDH > DVH-DG x > IPRS > DVH-DG x Vuln.** 

No Municípios Coincidentes 174 27% 159 25% 168 26% 164 25% 165 26% 158 24% 
1- Mantiqueira 2 67% 3 100%   1 33% 2 67% 2 67% 
2- Paraíba do Sul 2 6% 4 12% 1 3% 3 9% 4 12% 3 9% 
3- Litoral Norte             
4- Pardo 7 30% 6 26% 10 43% 3 13% 13 57% 8 35% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 2 4% 4 7% 8 14% 2 4% 4 7% 6 11% 
6- Alto Tietê   5 15% 7 21% 4 12% 4 12% 15 44% 
7- Baixada Santista       1 11%   2 22% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 7 32% 6 27% 6 27% 6 27% 11 50% 5 23% 
9- Mogi-Guaçu 4 11% 5 13% 14 37% 5 13% 9 24% 9 24% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 2 6% 3 9% 3 9% 4 12% 4 12% 4 12% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 4 17% 6 26%   6 26% 6 26% 2 9% 
12- Baixo Pardo/Grande 4 33% 3 25% 6 50% 5 42% 1 8% 3 25% 
13- Tietê/Jacaré 10 29% 11 32% 14 41% 8 24% 17 50% 11 32% 
14- Alto Paranapanema 9 26% 12 35% 1 3% 13 38% 11 32% 9 26% 
15- Turvo/Grande 19 30% 15 23% 26 41% 18 28% 7 11% 14 22% 
16- Tietê/Batalha 16 48% 10 30% 15 45% 12 36% 12 36% 8 24% 
17- Médio Paranapanema 13 31% 6 14% 5 12% 10 24% 11 26% 10 24% 
18- São José dos Dourados 13 52% 8 32% 11 44% 8 32% 4 16% 6 24% 
19- Baixo Tietê 22 52% 15 36% 24 57% 17 40% 16 38% 10 24% 
20- Aguapeí 20 63% 17 53% 7 22% 17 53% 16 50% 13 41% 
21- Peixe 10 38% 13 50% 7 27% 11 42% 6 23% 9 35% 
22- Pontal do Paranapanema 8 38% 7 33% 3 14% 10 48% 7 33% 9 43% 
RM Campinas     4 21%   1 5% 2 11% 
RM Baixada Santista       1 11%   2 22% 
RM São Paulo   5 13% 7 18% 5 13% 4 10% 16 41% 
Macrometrópole Paulista 8 4% 19 11% 22 12% 15 8% 19 11% 32 18% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 
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Tabela 6.21. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre DVH-DG x Variáveis Independentes (cont.) 

Unidades Territoriais 
%Dom Redes Água %Dom Redes Esg. %Dom Coleta Lixo Taxa Urbanização Despesas Saúde Investimentos Atlas 

MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > DVH-DG x <%Dom 
c/ Rede 

> DVH-DG x >%Dom 
c/ Rede 

> DVH-DG x <Coleta 
Lixo 

> DVH-DG x <Tx 
Urban 

> DVH-DG x < Desp 
saúde > DVH-DG x >Invest 

No Municípios Coincidentes 171 27% 167 26% 198 31% 187 29% 166 26% 105 16% 
1- Mantiqueira 3 100%   1 33% 2 67% 2 67% 1 33% 
2- Paraíba do Sul 5 15% 1 3% 2 6% 7 21% 3 9% 1 3% 
3- Litoral Norte             
4- Pardo 9 39% 11 48% 11 48% 11 48% 11 48% 5 22% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 2 4% 6 11% 2 4% 3 5% 5 9% 5 9% 
6- Alto Tietê 5 15% 6 18% 1 3% 2 6% 11 32% 15 44% 
7- Baixada Santista 1 11%           
8- Sapucaí-Mirim/Grande 7 32% 9 41% 7 32% 7 32% 7 32%   
9- Mogi-Guaçu 5 13% 15 39% 6 16% 8 21% 11 29% 4 11% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 5 15% 2 6% 2 6% 5 15% 4 12% 5 15% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 6 26%   6 26% 6 26% 3 13% 1 4% 
12- Baixo Pardo/Grande 4 33% 8 67% 4 33% 3 25% 5 42% 1 8% 
13- Tietê/Jacaré 7 21% 17 50% 10 29% 9 26% 14 41% 7 21% 
14- Alto Paranapanema 10 29% 4 12% 11 32% 12 35% 8 24% 7 21% 
15- Turvo/Grande 14 22% 20 31% 20 31% 11 17% 22 34% 11 17% 
16- Tietê/Batalha 14 42% 14 42% 18 55% 16 48% 12 36% 2 6% 
17- Médio Paranapanema 11 26% 6 14% 14 33% 12 29% 2 5% 7 17% 
18- São José dos Dourados 11 44% 5 20% 13 52% 12 48% 6 24% 5 20% 
19- Baixo Tietê 20 48% 16 38% 26 62% 22 52% 13 31% 4 10% 
20- Aguapeí 11 34% 15 47% 19 59% 16 50% 10 31% 10 31% 
21- Peixe 12 46% 6 23% 15 58% 14 54% 11 42% 7 27% 
22- Pontal do Paranapanema 9 43% 6 29% 10 48% 9 43% 6 29% 7 33% 
RM Campinas   3 16%     1 5% 2 11% 
RM Baixada Santista 1 11%           
RM São Paulo 7 18% 6 15% 1 3% 4 10% 11 28% 16 41% 
Macrometrópole Paulista 21 12% 18 10% 7 4% 19 11% 26 14% 27 15% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 
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Os dados apresentados na Tabela acima permitem destacar uma série de 

questões relevantes à associação entre DVH-DG e as variáveis independentes: 

a) As variáveis “renda abaixo de ½ salário mínimo” e “% de domicílios 

ligados a redes coletoras de esgoto ou pluvial” demonstraram correlação 

inversa, ou seja, quanto maior a morbidade por doenças diarreicas maior 

seria a renda e maior seria o % de cobertura de esgotos; 

b) Entre as variáveis de maior representatividade quantitativa espacial, 

incluem-se a % de domicílios ligados a redes de abastecimento de água, a 

taxa de urbanização e a população total. Com relação à urbanização, quase 

60% dos 313 municípios com menores taxas de urbanização apresentam 

maiores índices de morbidade por diarreias, situação esta semelhante a das 

duas demais variáveis, que apresentam cerca de 55% dos municípios 

coincidentes (menores % de cobertura de água e população predominante 

com menos de 15 mil habitantes, neste ultimo caso de modo semelhante à 

TMDIPS e à MT); 

c) Nas UGRHIs da Mantiqueira, Pardo, Baixo Pardo/Grande, Baixo Tietê, 

Aguapeí e Pontal do Paranapanema mais de 2/3 dos municípios 

constituintes coincidem com as áreas de maior taxa de morbidade por 

diarreia e pelo menos com outras duas variáveis independentes (menor PIB, 

menor população, entre outros). De outro lado, as UGRHIs do Paraíba do 

Sul, Litoral Norte, Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Baixada Santista e Sorocaba 

e Médio Tietê são as possuem menor quantidade de municípios 

(proporcional ao número total de municípios das UGRHis); 

Assim como nos demais casos, foi elaborado um gráfico que demonstra a 

distribuição gaussiana dos municípios segundo o número de variáveis coincidentes com 

as maiores taxas de morbidade por diarreia, conforme segue. 

Pelo gráfico, somente 1 dos 313 municípios do universo coincide com as 12 

variáveis independentes, ou seja, possui maiores taxas de morbidade por diarreia em 

consonância com menor população; menor PIB; menor IDH; maior IPRS; maior 

vulnerabilidade de mananciais e SAS de acordo com o Atlas; menor % de domicílios 
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ligados a redes de água; menor % de cobertura de lixo; menor taxa de urbanização; 

menores despesas de saúde. Nesse gráfico, 68 localidades coincidem com 6 variáveis, 

sendo o ponto mais representativo da distribuição.  

Gráfico 6.6. Ocorrências de Sobreposições Espaciais entre Municípios e Variáveis 

Independentes – DVH-DG 

 

Do total de 313 municípios que coincidem com aos menos 3 variáveis, seguem 

resultados e comentários para cada um dos três grupos avaliados: 

• Grupo 1 (G1): foram selecionadas, para a composição do G1, sete variáveis 

independentes, assumindo que o indicador renda e % coleta de esgotos não 

foram considerados na análise devido às distorções verificadas e já 

comentadas: %dom. c/ Redes Água; taxa urbanização; PIB per capita; 

População Total; IDH; resultados do Atlas Brasil sobre a situação dos 

mananciais e sistemas de produção de água; e IPRS.  

Ao G1 estão circunscritos 20 municípios, quais sejam: Balbinos, Coronel 

Macedo, Flórida Paulista, Gália, Getulina, Glicério, Guaraçaí, Guaraci, 

Guzolândia, Iacri, Irapuã, Itaóca, João Ramalho, Lourdes, Mariápolis, 

Mombuca, Palestina, Ribeirão Grande, Riolândia e São Bento do Sapucaí. 

Esses municípios demonstram ampla dispersão no Estado de São Paulo, 

porém localizados – em sua maioria – nas porções centro-oeste, noroeste e 

sudoeste paulista, coincidente com as UGRHIs Turvo/Grande, 
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Tietê/Batalha, Médio Paranapanema, São José dos Dourados, Baixo Tietê, 

Aguapeí e Peixe. As Regiões Administrativas (RAs) de Araçatuba, Barretos, 

Bauru e Marilia concentram 50% dos municípios do G1 e os Departamentos 

de Saúde de Araçatuba, Barretos, Bauru, Marília e Sorocaba, 70% (14 dos 

20 municípios); 

• Grupo 2 (G2): das sete variáveis do G1, foram selecionadas 4 para compor 

o G2 (%dom. c/ Redes Água; taxa urbanização; PIB per capita; e População 

Total). Essa conformação é semelhante à utilizada para a morbidade geral 

total, conforme enunciado. Nesse âmbito, 52 municípios enquadraram-se 

nessas condições, totalizando 72 municípios do G1+G2, os quais localizam-

se predominantemente nas UGRHIs do Alto Paranapanema, Pontal do 

Paranapanema, Tietê/Batalha, Médio Paranapanema, São José dos 

Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí, Peixe e Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Os 

municípios também predominam nas RAs de Araçatuba, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e nos 

Departamentos de Saúde de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (agregando 69% e 81% dos 

municípios, respectivamente); 

• Grupo 3 (G3): o Grupo 3 abrange os 241 municípios restantes, com 

maiores níveis de coincidência espacial, em pelo menos 2 variáveis 

independentes. 

As Figuras 6.22 e 6.23 demonstradas a seguir ilustram os resultados dos 

agrupamentos G1, G2 e G3, ensejando, logo na sequência, a análise pelo Mapa de 

Kernel. Neste último, constata-se que a maior intensidade dos resultados (pontos 

críticos) é semelhante à distribuição dos grupos acima mencionada.    
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Figura 6.22. Resultado Gráfico da Relação DVH-DG x Variáveis Independentes – 

Municípios Coincidentes por Grupo de Análise 
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Figura 6.23. Mapa de Kernel para a Relação DVH-DG x Variáveis Independentes 
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6.2.5. Morbidade por Doenças de Veiculação Hídrica 

Foram avaliadas informações de morbidade das 21 doenças associadas à água, 

conforme indicado pela Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2007), com base em 

informações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e DATASUS. Conforme já 

comentado, as DVHs responderam por 1,3% do total de internações no Estado em 2010, 

totalizando pouco mais de 30 mil AIHs registradas. 

Assim como realizado para as demais variáveis dependentes, os dados de DVH 

foram comparados com as variáveis independentes, demonstrando valores de 

coeficientes de determinação R2 conforme para Tabela 6.22 adiante. Além da regressão 

linear simples, também foram obtidas linhas de tendência logarítmica e polinomial. Os 

diagramas das regressões lineares são apresentados na Figura 6.24 apresentada na 

sequência. 

Tabela 6.22. Resultados do R2 para Outras Curvas de Tendência – DVH 

 Variáveis 
R2 para Linhas de Tendência 

Linear Logarítmica Polinomial  

População Total (hab) - 2010 2,20E-03 0,0145 1,68E-02 

PIB per capita (R$/hab) - 2008 0,0035 1,80E-03 0,0035 

% de Domicilios com Renda até 1/2 SM - 2010 4,30E-03 0,0014 0,0087 

IDH  - 2000 0,0022 0,0018 0,0146 

% Domicilios Ligados a Redes de Água - 2010 0,0088 0,0107 0,02 

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou Pluvial - 2010 0,0261 0,0246 0,0276 

% Domicílios com Coleta de Lixo - 2010 0,0086 0,0066 0,0384 

Taxa de Urbanização (%) - 2010 0,0036 0,0056 0,0193 

Despesas Totais com Saúde per capita (R$/hab) - 2010 0,0046 0,0046 0,0064 

Investimentos per capita em SAS - Atlas Brasil (R$/hab) 0,0061 0,0061 0,0087 
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Figura 6.24. Diagramas das Regressões Lineares para a Taxa de Morbidade Geral 
Total (DVH) 
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As análises espaciais dos dados de morbidade por DVHs adotaram as mesmas 

condições e critérios definidos para as demais variáveis dependentes, tendo como base 

as combinações ponderadas, hierarquia analítica e superposições Booleanas. O Quadro 

6.8 apresenta as escalas (faixas) utilizadas nos mapas elaborados, os quais estão 

reunidos no Anexo 5. O Quadro apresenta somente as faixas para DVH, de modo que os 

valores para as demais variáveis são idênticos aos exemplos anteriores. 

Quadro 6.8. Faixas Estabelecidas das Variáveis para a Análise Espacial – DVH 

Variáveis Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5 

Morbidade por Doenças 
de Veiculação Hídrica 

Faixas <0,30 0,30 a 0,60 0,60 a 0,90 0,90 a 1,20 >1,20 
no Munic. 202 115 51 44 233 

. 
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Tabela 6.23. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre DVH x Variáveis Independentes 

Unidades Territoriais 
População Total PIB per capita Renda <1/2 SM IDH IPRS Saneamento Atlas 
MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > DVH  x < Pop > DVH  x < PIB > DVH  x > Renda > DVH  x < IDH > DVH  x > IPRS > DVH  x Vuln.** 

No Municípios Coincidentes 188 29% 173 27% 180 28% 177 27% 171 27% 158 24% 
1- Mantiqueira 2 67% 3 100%   1 33% 2 67% 2 67% 
2- Paraíba do Sul   2 6%   2 6% 2 6% 1 3% 
3- Litoral Norte   2 50% 2 50%       
4- Pardo 8 35% 7 30% 11 48% 2 9% 15 65% 9 39% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 2 4% 4 7% 6 11% 2 4% 5 9% 5 9% 
6- Alto Tietê   1 3% 3 9%   1 3% 5 15% 
7- Baixada Santista   3 33% 2 22% 1 11%   6 67% 
8- Sapucaí-Mirim/Grande 5 23% 5 23% 6 27% 5 23% 10 45% 5 23% 
9- Mogi-Guaçu 2 5% 3 8% 9 24% 4 11% 9 24% 7 18% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 2 6% 2 6% 4 12% 4 12% 5 15% 5 15% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 2 9% 3 13%   4 17% 4 17% 3 13% 
12- Baixo Pardo/Grande 4 33% 3 25% 5 42% 5 42% 1 8% 3 25% 
13- Tietê/Jacaré 9 26% 10 29% 15 44% 8 24% 16 47% 10 29% 
14- Alto Paranapanema 11 32% 15 44% 1 3% 17 50% 16 47% 9 26% 
15- Turvo/Grande 30 47% 22 34% 33 52% 27 42% 9 14% 19 30% 
16- Tietê/Batalha 20 61% 14 42% 19 58% 15 45% 15 45% 8 24% 
17- Médio Paranapanema 10 24% 5 12% 5 12% 9 21% 10 24% 8 19% 
18- São José dos Dourados 17 68% 12 48% 15 60% 13 52% 4 16% 8 32% 
19- Baixo Tietê 26 62% 18 43% 27 64% 19 45% 17 40% 11 26% 
20- Aguapeí 19 59% 16 50% 7 22% 16 50% 15 47% 13 41% 
21- Peixe 11 42% 14 54% 7 27% 12 46% 6 23% 10 38% 
22- Pontal do Paranapanema 8 38% 9 43% 3 14% 11 52% 9 43% 11 52% 
RM Campinas     2 11%   1 5% 1 5% 
RM Baixada Santista   3 33% 2 22% 1 11%   6 67% 
RM São Paulo   1 3% 3 8% 1 3% 1 3% 5 13% 
Macrometrópole Paulista 0 0% 4 0% 7 0% 2 0% 2 0% 12 0% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011)  
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Tabela 6.23. Análise Espacial Quantitativa da Relação entre DVH x Variáveis Independentes (cont.) 

Unidades Territoriais 
%Dom Redes Água %Dom Redes Esg. %Dom Coleta Lixo Taxa Urbanização Despesas Saúde Investimentos Atlas 

MC % MC % MC % MC % MC % MC % 

Relação mais Frequente > DVH  x <%Dom c/ 
Rede 

> DVH  x >%Dom c/ 
Rede > DVH  x <Coleta Lixo > DVH  x <Tx Urban > DVH  x < Desp saúde > DVH  x >Invest 

No Municípios Coincidentes 184 29% 178 28% 220 34% 195 30% 175 27% 99 15% 
1- Mantiqueira 3 100%   1 33% 2 67% 2 67% 1 33% 
2- Paraíba do Sul 2 6% 1 3% 1 3% 3 9% 2 6%   
3- Litoral Norte 2 50%           
4- Pardo 11 48% 13 57% 14 61% 13 57% 12 52% 6 26% 
5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí 3 5% 4 7% 2 4% 2 4% 5 9% 3 5% 
6- Alto Tietê 2 6% 2 6%     3 9% 5 15% 
7- Baixada Santista 1 11% 2 22%     2 22%   
8- Sapucaí-Mirim/Grande 5 23% 9 41% 5 23% 5 23% 5 23%   
9- Mogi-Guaçu 2 5% 12 32% 5 13% 5 13% 9 24% 4 11% 
10- Sorocaba E Médio Tietê 5 15% 3 9% 3 9% 5 15% 5 15% 5 15% 
11- Ribeira de Iguape e Litoral Sul 4 17%   3 13% 4 17% 2 9% 1 4% 
12- Baixo Pardo/Grande 4 33% 7 58% 4 33% 3 25% 4 33% 1 8% 
13- Tietê/Jacaré 7 21% 18 53% 8 24% 8 24% 15 44% 5 15% 
14- Alto Paranapanema 14 41% 4 12% 15 44% 16 47% 13 38% 7 21% 
15- Turvo/Grande 23 36% 24 38% 31 48% 21 33% 22 34% 14 22% 
16- Tietê/Batalha 16 48% 17 52% 20 61% 17 52% 14 42% 2 6% 
17- Médio Paranapanema 7 17% 8 19% 11 26% 9 21% 5 12% 6 14% 
18- São José dos Dourados 15 60% 7 28% 20 80% 16 64% 10 40% 8 32% 
19- Baixo Tietê 24 57% 20 48% 30 71% 26 62% 16 38% 4 10% 
20- Aguapeí 11 34% 15 47% 18 56% 15 47% 10 31% 10 31% 
21- Peixe 13 50% 6 23% 16 62% 15 58% 11 42% 8 31% 
22- Pontal do Paranapanema 10 48% 6 29% 13 62% 10 48% 8 38% 9 43% 
RM Campinas   2 11%     1 5% 1 5% 
RM Baixada Santista 1 11% 2 22%     2 22%   
RM São Paulo 3 8% 2 5%   1 3% 3 8% 5 13% 
Macrometrópole Paulista 4 0% 6 0% 0 0% 1 0% 6 0% 6 0% 

MC: Municípios Coincidentes; %: Percentual em relação ao total de municípios da UGRHI ou da região correspondente; (*) No caso do IPRS, o maior o valor implica em menores 
índices de riqueza , longevidade e escolaridade; (**) No caso dos resultados do Atlas Brasil, há associação entre a variável dependente e existência de vulnerabilidade do manancial 
e/ou do sistema produtor de água, conforme diagnosticado pela ANA (2011) 
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O exame dos dados da Tabela anterior permite, de modo geral, verificar grande 

semelhança entre os resultados da Morbidade por DVHs e os de Diarreia e 

Gastroenterite, conforme destacado nos itens abaixo: 

a) Da mesma forma que no caso da morbidade por diarreia, as variáveis “renda 

abaixo de ½ salário mínimo” e “% de domicílios ligados a redes coletoras 

de esgoto ou pluvial” apresentaram correlação invertida; 

b) Igualmente, de modo semelhante à morbidade por diarreia, as variáveis de 

maior destaque abrangeram População Total, IDH, %Dom. c/ Redes Água, 

%Dom. c/ Coleta Lixo e Taxa Urbanização. Essas variáveis indicaram 

maior número de municípios coincidentes – do ponto de vista da correlação 

espacial - com o índice de morbidade por DVHs; 

c) A variável “% de coleta de lixo” demonstrou o maior nível de correlação 

espacial, onde 67% do universo de municípios com maior índice de 

morbidade por DVH coincidiu com as localidades com menores % de coleta 

de resíduos; 

d) Ao todo, foram identificados 326 municípios que coincidem, ao menos, com 

duas variáveis independentes. Esse conjunto está predominantemente 

distribuído – assim como nos casos anteriores – nas regiões centro-oeste, 

noroeste e sudoeste paulista, coincidente com as UGRHIs Pardo, Baixo 

Pardo/Grande, Tietê/Batalha, São José dos Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí 

e Pontal do Paranapanema. Também estão abrangidos nesse universo os três 

municípios da UGRHI Mantiqueira. Igualmente ao caso da morbidade por 

diarreia, os municípios localizados nos grandes centros e regiões conurbadas 

estão em pequeno número. 

Com relação ao gráfico de distribuição de municípios segundo o número de 

variáveis coincidentes, observa-se a mesma curva gaussiana registrada para as demais 

variáveis dependentes, totalizando 326 localidades com no mínimo duas variáveis 

coincidentes. No Gráfico 6.7 esse dados são apresentados, destacando-se o fato de 71 

municípios coincidirem em seis variáveis, perfazendo a categoria de maior  frequência 

de análise. 
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Gráfico 6.7. Ocorrências de Sobreposições Espaciais entre Municípios e Variáveis 

Independentes – DVH 

 

Na análise por agrupamentos, seguem as principais características avaliadas: 

• Grupo 1 (G1): totaliza 22 municípios que coincidem as maiores taxas de 

morbidade por DVHs com as mesmas sete variáveis independentes 

selecionadas para a morbidade por diarreias, a saber: %dom. c/ Redes Água; 

taxa urbanização; PIB per capita; População Total; IDH; resultados do 

Atlas Brasil sobre a situação dos mananciais e sistemas de produção de 

água; e IPRS. Os citados municípios distribuem-se nas regiões centro-oeste, 

noroeste e sudoeste paulista, tal qual nos exemplos anteriores, 

predominando nas UGRHis Baixo Pardo/Grande, Alto Paranapanema, São 

José dos Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí e Peixe. Os municípios 

identificados são: Balbinos, Coronel Macedo, Euclides da Cunha Paulista, 

Flórida Paulista, Getulina, Glicério, Guaraçaí, Guaraci, Guzolândia, Iacri, 

Irapuã, Itaóca, João Ramalho, Lourdes, Mariápolis, Mombuca, Palestina, 

Pontalinda, Ribeirão Grande, Riolândia, São Bento do Sapucaí e São 

Francisco. Os 20 municípios identificados na análise espacial do G1 relativo 

à morbidade por diarreia e gastroenterite estão contidos no presente 

conjunto de 22 localidades (acresceram a esse conjunto os municípios de 

Euclides da Cunha Paulista, Pontalinda e São Francisco). Com respeito à 

distribuição dos municípios nas regiões administrativas (RAs), destacam-se 
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as de Araçatuba, Barretos, Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio 

Preto que concentram 68% do total de localidades do G1. Esse percentual é 

o mesmo quando avaliada a distribuição por Departamentos de Saúde, onde 

13 dos 22 municípios situam-se nas Diretorias de Araçatuba, Barretos, 

Marília e São José do Rio Preto; 

• Grupo 2 (G2): para o G2 foram adotadas as mesmas quatro variáveis da 

morbidade por diarreia, o que corresponde a %dom. c/ Redes Água; taxa 

urbanização; PIB per capita; e População Total, totalizando 59 municípios 

classificados nessa categoria. Ao se efetuar a comparação deste grupo 2 com 

os dados do G1+G2 da morbidade por diarreia, constatou-se que 82% dos 

municípios coincidem (59 das 72 localidades anteriormente listadas). Esses 

municípios, portanto, distribuem-se nas mesmas UGRHIs já mencionadas 

(Alto Paranapanema, Pontal do Paranapanema, Tietê/Batalha, Médio 

Paranapanema, São José dos Dourados, Baixo Tietê, Aguapeí, Peixe e 

Ribeira de Iguape e Litoral Sul). No caso das RAs e dos Departamentos de 

Saúde a situação é análoga, onde se ressaltam as RAs de Araçatuba, Bauru, 

Presidente Prudente e São José do Rio Preto e os Departamentos de Saúde 

de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto; 

• Grupo 3 (G3): por fim, o G3 corresponde aos demais 245 municípios, onde 

se verificam maiores níveis de coincidência espacial, quando associada a 

morbidade por DVHs e pelo menos 2 variáveis independentes, totalizando 

os 326 municípios mencionados. 

Na sequência, são apresentadas as Figuras 6.25 e 6.26 com os resultados dos 

agrupamentos e o Mapa de Kernel.  
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Figura 6.25. Resultado Gráfico da Relação DVH x Variáveis Independentes – 

Municípios Coincidentes por Grupo de Análise 
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Figura 6.26. Mapa de Kernel para a Relação DVH x Variáveis Independentes 
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6.3. Resultados Globais e Avaliação Multicritério 

Com base nas análises estatísticas e espaciais, foram definidas diretrizes e 

parâmetros para a construção de uma avaliação multicritério, visando integrar numa 

mesma base de cálculo os resultados quantitativos até aqui obtidos. 

Das análises estatísticas, foram selecionadas as variáveis com maior nível de 

correlação e de representação numérica, ainda que os resultados não tenham sido 

expressivos, conforme já enunciado. Com base nessa seleção, foram estabelecidos 

coeficientes associados a cada variável, os quais contribuíram, somente, para ajustar e 

calibrar as ponderações finais do modelo multicritério definido.  

No caso da análise espacial, cujos resultados foram alcançados a partir das 

interpolações entre as variáveis dependentes (mortalidade e morbidade) e independentes 

(conjunto de 12 variáveis), foi definido um critério de alocação de pesos segundo o 

Método da Média Ponderada Ordenada, adaptado de MALCZEWSKI (1999), o qual 

possibilita o estabelecimento de parâmetros de ordenação dos diversos fatores 

envolvidos e, também, o controle nas suas agregações e combinações, definindo o nível 

de compensação entre os mesmos. 

A agregação dos diversos fatores e seus pesos, na composição da análise 

multicriterial, foi determinada em função do nível de risco na tomada de decisão e de 

compensação que se desejou atribuir (EASTMAN e JIANG, 1996 apud VALENTE & 

VETTORAZZI, 2005), valendo-se do conceito da lógica booleana aplicada nas 

interseções da análise espacial (AND, ou total aversão ao risco) e OR (risco total). 

Para o cálculo dos pesos de ordenação, foram cumpridos três passos 

metodológicos principais: (i) a atribuição de valores a todas as variáveis independentes, 

com base nos níveis de intersecção (interpolação) geográfica, realizada e quantificada 

nas análises espaciais; (ii) consulta a profissionais de reconhecida experiência técnica na 

área de saúde, saneamento, planejamento e desenvolvimento regional e meio ambiente, 

com a finalidade de acolher comentários e sugestões sobre as variáveis utilizadas e 

coletar percepções sobre os pesos dados a cada uma delas (através de valores atribuídos 

pelos profissionais, de forma semelhante ao método Delphi); e (iii) composição do valor 

final dos pesos, a partir da combinação entre os pesos da análise espacial e das notas dos 
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especialistas consultados, resultando na montagem da avaliação multicritério e na 

geração do Mapa de Kernel com as informações devidamente integradas. 

- Resultados da Análise Espacial 

Em referência ao primeiro passo indicado acima, o Quadro 6.9 apresentado a 

seguir demonstra os resultados dos pesos e notas atribuídas no processo de análise 

espacial, para cada uma das variáveis envolvidas, de acordo com ponderações 

proporcionais à distribuição dos municípios nos três agrupamentos previamente 

definidos (G1, G2 e G3). 
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Quadro 6.9. Variáveis Independentes de Maior Relevância em Função da Análise Espacial 

Variáveis  
Dependentes 

Total 
de 

Munic. 

Grupo 1 – G1 Grupo 2 – G2 Grupo 3 – G3 

Variáveis Indep. Valor* 
Atribuído 

No 
Munic. Variáveis Indep. Valor* 

Atribuído 
No 

Munic. Variáveis Indep. Valor* 
Atribuído 

No 
Munic. 

Mortalidade Infantil - 
TMI 301 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,20 

32 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,34 

37 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,17 

232 

%dom. c/ Coleta Lixo 0,20 %dom. c/ Coleta Lixo 0,34 %dom. c/ Coleta Lixo 0,17 
%dom. c/ Redes Água 0,15 %dom. c/ Redes Água 0,22 %dom. c/ Redes Água 0,13 
Mananciais-Atlas Brasil 0,17 PIB per capita 0,08 Mananciais-Atlas Brasil 0,14 
Taxa Urbanização 0,12 IDH 0,02 Taxa Urbanização 0,10 
PIB per capita 0,09 

 

PIB per capita 0,08 
IDH 0,07 IDH 0,06 
%dom. renda 1/2 SM 0,01 %dom. renda 1/2 SM 0,01 

 
IPRS 0,03 
Despesas Totais Saúde 0,13 

Mortalidade por 
Doenças Infecc. e 
Parasitárias - 
TMDIPS 

313 

%dom. c/ Redes Água 0,21 

28 

%dom. c/ Redes Água 0,23 

43 

%dom. c/ Redes Água 0,16 

242 

Taxa Urbanização 0,35 Taxa Urbanização 0,59 Taxa Urbanização 0,27 
PIB per capita 0,15 PIB per capita 0,07 PIB per capita 0,11 
População Total 0,16 População Total 0,09 População Total 0,12 
IDH 0,13 IDH 0,02 IDH 0,10 
Mananciais-Atlas Brasil 0,01 

 
Mananciais-Atlas Brasil 0,01 

 
%dom. c/ Coleta Lixo 0,12 
Despesas Totais Saúde 0,11 

(*): O valor atribuído corresponde ao peso conferido a cada uma das variáveis, com base em cálculo específico realizado em função do desempenho e influência da 
variável no resultado final da análise espacial. Nota 1: Os indicadores do G3 são apenas listados, sendo que os municípios coincidem com o mínimo de 3 variáveis 
e o máximo de n-1 (sendo n= no variáveis de G2). Nota2: O indicador relacionado aos investimentos do Atlas Brasil (ANA, 2011) não mostraram, em qualquer dos 
casos, correlação espacial significativa, justificando a sua não inclusão e seleção na análise.  
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Quadro 6.9. Variáveis Independentes de Maior Relevância em Função da Análise Espacial (cont.) 

Variáveis  
Dependentes 

No de 
Munic. 

Grupo 1 – G1 Grupo 2 – G2 Grupo 3 – G3 

Variáveis Indep. Valor 
Atribuído 

No 
Munic. Variáveis Indep. Valor 

Atribuído 
No 

Munic. Variáveis Indep. Valor 
Atribuído 

No 
Munic. 

Morbidade Geral - 
MT 337 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,04 

18 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,01 

62 

%dom. c/ Coleta Esgoto 0,04 

257 

%dom. c/ Coleta Lixo 0,04 %dom. c/ Coleta Lixo 0,01 %dom. c/ Coleta Lixo 0,04 
%dom. c/ Redes Água 0,19 %dom. c/ Redes Água 0,26 %dom. c/ Redes Água 0,19 
Mananciais-Atlas Brasil 0,001 Taxa Urbanização 0,35 Mananciais-Atlas Brasil 0,001 
Taxa Urbanização 0,25 População Total 0,26 Taxa Urbanização 0,24 
PIB per capita 0,11 PIB per capita 0,12 PIB per capita 0,10 
IDH 0,13 

 

IDH 0,13 
População Total 0,19 População Total 0,18 
IPRS 0,05 IPRS 0,04 

 Despesas Totais Saúde 0,04 

Morbidade por 
Diarreia e 
Gastroenterite – DVH-
DG 

313 

%dom. c/ Redes Água 0,18 

20 

%dom. c/ Redes Água 0,22 

52 

%dom. c/ Redes Água 0,14 

241 

Taxa Urbanização 0,38 Taxa Urbanização 0,49 Taxa Urbanização 0,31 
População Total 0,22 População Total 0,27 População Total 0,17 
PIB per capita 0,03 PIB per capita 0,02 PIB per capita 0,02 
IDH 0,09 

 

IDH 0,07 
IPRS 0,10 IPRS 0,08 
Mananciais-Atlas Brasil 0,01 Mananciais-Atlas Brasil 0,01 

 
Despesas Totais Saúde 0,09 
%dom. c/ Coleta Lixo 0,10 

(*): O valor atribuído corresponde ao peso conferido a cada uma das variáveis, com base em cálculo específico realizado em função do desempenho e influência da 
variável no resultado final da análise espacial. Nota 1: Os indicadores do G3 são apenas listados, sendo que os municípios coincidem com o mínimo de 3 variáveis 
e o máximo de n-1 (sendo n= no variáveis de G2). Nota2: O indicador relacionado aos investimentos do Atlas Brasil (ANA, 2011) não mostraram, em qualquer dos 
casos, correlação espacial significativa, justificando a sua não inclusão e seleção na análise.  
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Quadro 6.9. Variáveis Independentes de Maior Relevância em Função da Análise Espacial (cont.) 

Variáveis  
Dependentes 

No de 
Munic. 

Grupo 1 – G1 Grupo 2 – G2 Grupo 3 – G3 

Variáveis Indep. Valor 
Atribuído 

No 
Munic. Variáveis Indep. Valor 

Atribuído 
No 

Munic. Variáveis Indep. Valor 
Atribuído 

No 
Munic. 

Morbidade por DVHs 
- DVH 326 

%dom. c/ Redes Água 0,18 

22 

%dom. c/ Redes Água 0,23 

59 

%dom. c/ Redes Água 0,15 

245 

Taxa Urbanização 0,26 Taxa Urbanização 0,44 Taxa Urbanização 0,20 
População Total 0,21 População Total 0,31 População Total 0,17 
PIB per capita 0,11 PIB per capita 0,02 PIB per capita 0,09 
IDH 0,14 

 
IDH 0,11 

IPRS 0,10 IPRS 0,08 
Mananciais-Atlas Brasil 0,01 

 

Mananciais-Atlas Brasil 0,01 

 
Despesas Totais Saúde 0,10 
%dom. c/ Coleta Lixo 0,11 

(*): O valor atribuído corresponde ao peso conferido a cada uma das variáveis, com base em cálculo específico realizado em função do desempenho e influência da 
variável no resultado final da análise espacial. Nota 1: Os indicadores do G3 são apenas listados, sendo que os municípios coincidem com o mínimo de 3 variáveis 
e o máximo de n-1 (sendo n= no variáveis de G2). Nota2: O indicador relacionado aos investimentos do Atlas Brasil (ANA, 2011) não mostraram, em qualquer dos 
casos, correlação espacial significativa, justificando a sua não inclusão e seleção na análise. 
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A combinação das notas foi realizada de forma ponderada, segundo interpolação 

entre os grupos (e variáveis independentes correspondentes) e, destes, com cada uma 

das variáveis dependentes, gerando uma nota final para morbidade e mortalidade e por 

grupo, conforme apresentando no Tabela 6.24 adiante. 

Numa análise sintética do Quadro é possível verificar que, para a variável 

dependente “taxa de mortalidade infantil - TMI”, os maiores pesos são atribuídos às 

variáveis independentes relacionadas ao saneamento ambiental (água, esgoto, lixo e 

resultados do Atlas Brasil), seguido do PIB e da taxa de urbanização. No caso da taxa 

de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (TMDIPS), diversas variáveis 

foram desconsideradas, por não demonstrarem representatividade na análise espacial. 

Entre os pesos mais relevantes para esse indicador, destacam-se taxa de urbanização, 

água, população e PIB. 

Para os dados de morbidade geral (MT), ressaltam-se a taxa de urbanização, a 

população, água e PIB, em ordem decrescente de importância. As morbidades por 

diarreia e gastroenterites (DVH-DG) e pelo grupo das doenças de veiculação hídricos 

(DVH) mostraram-se com pesos semelhantes, com destaque para a taxa de urbanização, 

a população, a %de domicílios ligados a redes de água (água), IDH e IPRS. 

Também são apresentadas na Tabela a somatória e a ponderação dos pesos para 

o conjunto dos dois indicadores de mortalidade, indicado na Tabela como “Mortalidade 

– Índice Ponderado”, a para morbidade, identificado como “Morbidade – Índice 

Ponderado”. Igualmente, todos os pesos foram integrados na forma da “Média Geral”, 

realizada a partir da ponderação de todas as variáveis. 

Por fim, uma vez que a análise espacial trabalhou com análises de 

agrupamentos, optou-se por apresentar os índices agregados pelos três grupos 

considerados (G1, G2 e G3), onde também foram evidenciados os indicadores 

relacionados ao saneamento, população e taxa de urbanização e socioeconomia (PIB e 

IDH).  
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Tabela 6.24. Resultado dos Pesos Relativos a cada Variável, com base na Análise Espacial 

Variáveis e Grupos POP PIB RENDA IDH IPRS ATLAS AGUA ESGOTO LIXO TX URB DESP 
R$ 

INV 
ATLAS* TOTAL 

Mortalidade Infantil - TMI 0,00 0,08 0,01 0,05 0,01 0,10 0,16 0,24 0,24 0,08 0,04 0,00 1,00 

Mortalidade por Doenças 
Infecc. e Parasitárias - 
TMDIPS 

0,12 0,11 0,00 0,08 0,00 0,01 0,20 0,00 0,04 0,40 0,04 0,00 1,00 

Morbidade Geral - MT 0,21 0,11 0,00 0,09 0,03 0,00 0,21 0,03 0,03 0,28 0,01 0,00 1,00 

Morbidade por Diarreia e 
Gastroenterite 0,22 0,02 0,00 0,05 0,06 0,01 0,18 0,00 0,03 0,39 0,03 0,00 1,00 

Morbidade por DVHs – DVH 0,23 0,07 0,00 0,08 0,06 0,00 0,19 0,00 0,04 0,30 0,03 0,00 1,00 

Mortalidade – Índice 
Ponderado 0,06 0,10 0,00 0,07 0,01 0,05 0,18 0,12 0,14 0,24 0,04 0,00 1,00 

Morbidade – Índice 
Ponderado 0,22 0,07 0,00 0,07 0,05 0,00 0,19 0,01 0,03 0,32 0,03 0,00 1,00 

Média Geral 0,16 0,08 0,00 0,07 0,03 0,02 0,19 0,05 0,07 0,29 0,03 0,00 1,00 

G1 0,15 0,10 0,00 0,11 0,05 0,04 0,18 0,05 0,05 0,27 0,00 0,00 1,00 

G2 0,18 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,23 0,07 0,07 0,38 0,00 0,00 1,00 

G3 0,13 0,08 0,00 0,09 0,05 0,03 0,15 0,04 0,11 0,22 0,09 0,00 1,00 

Nota: O valor dos pesos é adimensional, obtido de forma proporcional em função do número de municípios coincidentes com as faixas de cada variável. A 

somatória de todos os pesos das variáveis é igual a 1. Os resultados dos investimentos do Atlas Brasil não foram considerados, justificando as notas nulas. 
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- Resultados das Consultas a Especialistas 

Conforme já comentado, foram envolvidos 15 especialistas na consulta (3 do 

setor de saúde, 3 do setor de saneamento ambiental, 4 da área de planejamento urbano e 

desenvolvimento regional, 3 do setor ambiental e 2 de recursos hídricos), preservando-

se o anonimato de todos eles. Na Tabela 6.25 a seguir encontram-se os principais 

resultados da consulta, observando-se que do total de 150 respostas (15 respostas x 10 

variáveis independentes), somente 8 delas (5,3%) demonstraram não concordância com 

as variáveis propostas. A plena concordância predominou entre as respostas (66%, ou 

99 respostas), sendo que em 28,7% dos casos houve concordância parcial. 

Tabela 6.25. Resultado dos Pesos Relativos Segundo Consulta a Especialistas  

Indicadores 
No de Respostas % de Respostas  Nota 

Média 
Nota Média 
Ponderada 

CT CP NC ∑NOTAs CT CP NC 

Porte dos Municípios 
(População Total) 7 6 2 76 47% 40% 13% 5,07 0,07 

PIB municipal 9 6 0 107 60% 40% 0% 7,13 0,10 
Pobreza medida em % de 
Domicilios com Renda até 1/2 
SM 

14 1 0 129 93% 7% 0% 8,60 0,12 

IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano 7 7 1 98 47% 47% 7% 6,53 0,09 

% Domicilios Ligados a Redes 
de Água  14 1 0 138 93% 7% 0% 9,20 0,13 

% Domicílios ligados a Redes 
de Esgoto ou Pluvial  13 2 0 132 87% 13% 0% 8,80 0,12 

% Domicílios com Coleta de 
Lixo 14 1 0 128 93% 7% 0% 8,53 0,12 

Taxa de Urbanização (%) 7 5 3 85 47% 33% 20% 5,67 0,08 
Despesas Totais com Saúde 
(R$) 9 5 1 112 60% 33% 7% 7,47 0,10 

IPRS - Índice Paulista de 
Responsabilidade Social 
(SEADE) 

5 9 1 93 33% 60% 7% 6,20 0,08 

Nota1: CT: Concordância Total; CP: Concordância Parcial; NC: Não Concordância; Nota 2: Os 

indicadores relativos aos resultados do Atlas Brasil, em função do desconhecimento dos resultados e 

métodos por parte dos especialistas, não foram considerados na análise.  

Numa análise mais detalhada da opinião dos especialistas, segundo suas áreas 

profissionais de origem, nota-se que o maior nível de contestação ocorreu nas áreas de 

recursos hídricos e meio ambiente, conforme indicado na Tabela 6.26 adiante. 
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Tabela 6.26. Variáveis Desconsideradas pelos Especialistas, por Área Temática 

Indicadores 

Especialista por Área Temática 

Recursos Hídricos Planejamento Meio Ambiente Saneamento 

1 2 1 1 2 1 

Porte dos Municípios (População Total)     X     X 

PIB municipal             

Pobreza medida em % de Domicilios com 
Renda até 1/2 SM             

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano X           

% Domicilios Ligados a Redes de Água              

% Domicílios ligados a Redes de Esgoto ou 
Pluvial              

% Domicílios com Coleta de Lixo             

Taxa de Urbanização (%)   X   X X   

Despesas Totais com Saúde (R$)   X         

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade 
Social (SEADE) X           

 

Com base nas respostas recebidas e nas Tabelas apresentadas, também se 

destacaram os seguintes aspectos: 

• os seis especialistas que não concordaram com as variáveis expressas na Tabela 

alegaram, para certos casos, repetição de variáveis (caso do IDH e o IPRS) 

indicando, por exemplo, que “IDH e IPRS trabalham com os mesmos 

parâmetros de Riqueza, longevidade e Escolaridade, talvez se pudesse ficar 

como o que melhor representa a  distribuição”. A associação entre o IDH e IPRS 

também foi destacada pelo especialista em saneamento, evidenciando que 

“enquanto os primeiros exemplos apresentam uma inter-relação parcial, o último 

exemplo (IDHxIPRS)  representa, quase, uma superposição, uma vez que o 

IPRS foi desenvolvido devido à precariedade de dados para a elaboração do 

IDH-M; 

• ainda com respeito a superposições ou interdependências entre variáveis, destaca 

um dos especialistas que  
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considero que muitos indicadores são interdependentes e cito, apenas como 
exemplo, os seguintes: Porte dos Municípios (População Total) e PIB municipal; 
PIB municipal e Despesas Totais com Saúde (R$); Taxa de Urbanização (%) e 
Taxas de cobertura de serviços de saneamento; PIB municipal e IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano;  IDH – Índice de Desenvolvimento Humano e IPRS - 
Índice Paulista de Responsabilidade Social (SEADE); 

• Em outros casos, há uma sugestão de inversão dos papéis dos indicadores, tais 

como “o IDH é um indicador que é influenciado pela saúde da população, e não 

o inverso”; 

• oito especialistas propuseram indicadores complementares à pesquisa, incluindo-

se: qualidade do ar; drenagem urbana; acesso à água potável; acesso adequado 

ao destino final dos efluentes líquidos; despesas com educação; taxa de 

fecundidade; taxa de natalidade; esperança de vida ao nascer; número de leitos 

por habitante; taxa de analfabetismo. Entre os indicadores com maior frequência 

destaca-se a drenagem urbana, tendo em vista o fato de estar relacionada a 

enchentes urbanas e, por decorrência, a problemas associados a doenças de 

veiculação hídrica (leptospirose, diarreia, entre outras); 

• na argumentação dos especialistas quanto à importância da drenagem urbana 

como indicador recomendável, foi mencionado que “a ausência de estruturas de 

drenagem é responsável pela proliferação de vetores que afetam a saúde, entre 

outras coisas...” ou, ainda, “...dos componentes do saneamento faltou algum 

índice que mostre o atendimento com os serviços de manejo de aguas pluviais e 

drenagem”; 

• também foram sugeridos, como itens complementares, métodos territoriais de 

análise, verificando áreas de risco de dengue, leishmaniose e malária, conforme 

apontado por um dos especialistas: “talvez fosse interessante considerar, para 

efeito de cruzamento de dados, a condição dos municípios no que diz respeito a 

estar situado em áreas de risco de Dengue, Leishmaniose, Malária, etc.”. 

Em referência aos comentários sobre a desconsideração de variáveis, cumprem 

esclarecimentos: (i) a suposta sobreposição entre IDH e IPRS, embora esses indicadores 

demonstrem forte associação entre si, os mesmos diferem entre si quanto ao nível de 

detalhe das variáveis de riqueza, longevidade e escolaridade do segundo em relação ao 
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primeiro e, principalmente, na forma de apresentação dos resultados, onde o primeiro 

resulta em valores contínuos e o segundo em categorias que variam de 1 (maior riqueza, 

longevidade e melhor escolaridade) a 5 (menor riqueza, menos longevidade e pior 

escolaridade); e (ii) a suposta sobreposição entre outras variáveis é verdadeira se ao 

invés da sobreposição se considerar o termo correlação ou associação, sendo que o 

presente trabalho – entre tantos outros na literatura – procuram auferir esse nível de 

interelacionamento. 

No caso das propostas de incorporação de indicadores, estas foram muito bem 

recebidas pelo autor como sugestões, não tendo sido incorporadas à pesquisa em função 

dos seguintes aspectos: (i) dificuldade de obtenção dos dados (caso da drenagem 

urbana28); (ii) dificuldades operacionais para incorporação na pesquisa (tais como os 

indicadores de saúde e analfabetismo, os quais ampliariam o tempo e o esforço da 

pesquisa em níveis inadministráveis); (iii) maior complexidade no processamento dos 

resultados da pesquisa (avaliação multicritério e mapas de Kernel), sugerindo maior 

sofisticação das ferramentas utilizadas na produção de dados e mapas, entre outros. 

A seguir, apresenta-se a Tabela 6.27 com o resultado das ponderações dos 

pesos, efetuadas a partir das notas conferidas pelos especialistas. 

  

                                                 
28 Ainda que se considere que o IBGE, através da PNSB, possua informações relevantes e pertinentes à 
pavimentação de ruas, implantação de redes superficial e subterrânea de coleta de águas pluviais, 
destinação final de efluentes e, também, dados de municípios que declararam terem tido informações 
sobre inundações, há necessidade de maior consistência das informações em função de parte das 
responsabilidades institucionais pela implantação e operação de grandes estruturas hidráulicas estarem 
sob tutela do Governo do Estado de São Paulo (DAEE).  



 

201 

Tabela 6.27. Resultado dos Pesos Relativos a cada Variável, com base nas 

Consultas a Especialistas 

PESOS ESPECIALISTAS POP PIB RENDA IDH IPRS ATLAS 

Notas Finais 5,07 7,13 8,60 6,53 6,20 9,20 

Médias Ponderadas 0,06 0,09 0,10 0,08 0,08 0,11 

 

PESOS ESPECIALISTAS AGUA ESGOTO LIXO TX URB DESP R$ TOTAL 
GERAL 

Notas Finais 9,20 8,80 8,53 5,67 7,47 82,40 
Médias Ponderadas 0,11 0,11 0,10 0,07 0,09 1,00 

Nota1: O valor dos pesos é adimensional, obtido de forma proporcional em função do número de 
municípios coincidentes com as faixas de cada variável. A somatória de todos os pesos das variáveis é 
igual a 1. Nota 2: Para o peso relativo ao resultado do diagnóstico de mananciais e sistemas de produção 
de água do Atlas Brasil (ANA, 2011), indicado na tabela acima como “Atlas”,  foi adotado com o mesmo 
valor do indicador “água”, por similaridade entre ambos. 
 

Em exame aos dados da tabela anterior, é possível observar que os maiores 

valores são atribuídos os três indicadores de saneamento (água, esgoto, resultados do 

Atlas e coleta de lixo), seguido da renda, do PIB per capita, das despesas com saúde per 

capita e, por fim, IDH, taxa de urbanização e população (porte do município). 

- Resultados Finais e Avaliação Multicritério 

A combinação entre os resultados das análises estatísticas, os pesos de cada 

variável atribuídos no âmbito da análise espacial (devidamente corrigidos pelo fator 

relativo de importância igual a 0,3) e os pesos ponderados e conferidos nas consultas 

aos especialistas (ajustados pelo fator igual a 0,7, conforme já apontado no capítulo 

metodológico da presente pesquisa) resultaram nos chamados pesos relativos finais, 

objeto da Tabela 6.28 apresentada na sequência. 

Os valores foram obtidos através de médias ponderadas ordenadas, integrando, 

por exemplo, os pesos das taxas de mortalidade infantil e mortalidade por doenças 

infecciosas e parasitárias num único indicador denominado “mortalidade”. Da mesma 

forma, para todas as morbidades, foi composto um único indicador intitulado 

“morbidade”, como resultado das combinações e médias retrocitadas. 
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Pela tabela, conclui-se que as variáveis relacionadas ao saneamento (água, 

esgoto, lixo e resultados do Atlas), juntamente com a taxa de urbanização, PIB, IDH e 

despesas com saúde configuram-se nos indicadores preponderantes para a mortalidade 

(agregando-se as duas taxas de mortalidade avaliadas). Para a morbidade, o padrão é 

semelhante, acrescendo-se o porte da população no rol de destaque das variáveis. 

No cálculo da média geral de todos os índices, indicado na Tabela como “Índice 

Geral”, prevalece a taxa de urbanização, a % de domicílios ligados a redes de água e 

esgoto, % de domicílios com coleta de lixo, resultados do Atlas Brasil, população, PIB e 

IDH, em sequência decrescente, entre as variáveis de maior relevância. Surpreende, 

somente, que a taxa de urbanização demonstre o maior peso, ainda que os valores 

estejam próximos aos dos indicadores de saneamento. 

Ainda que a Tabela também apresente informações por agrupamentos (G1, G2 e 

G3), os dados de mortalidade, morbidade e o índice geral foram utilizados no cálculo 

final da “nota” de cada município (valor atribuído e utilizado para a composição do 

mapa de kernel), através da combinação dos seguintes aspectos: 

• valores das variáveis independentes devidamente categorizados (transformados, 

portanto, em variáveis categóricas29), multiplicados pelos pesos atribuídos pela 

análise espacial e pelos pesos atribuídos pelas notas dos especialistas, variando em 

escalas decimais (0,01). Os valores foram somados e resultaram em números 

adimensionais, os quais foram proporcionalizados para que situassem entre 0 e 1 

(com a finalidade de gerar os mapas de kernel, no ArcGis); 

• valor da variável dependente, por município, devidamente proporcionalizado. 

A nota final atribuída a cada município foi obtida a partir da interação entre os 

citados aspectos, resultando em um valor final para cada município, cujo valor ensejou a 

elaboração do mapa de Kernel, apresentado nas figuras seguintes, onde se destacam as 

áreas consideradas mais críticas, ou seja, onde há o maior nível de coincidências, 

interpolações e/ou intersecções entre as variáveis dependentes (morbimortalidade) e 

                                                 
29 As categorias foram especificadas para cada variável, tendo como exemplo, o PIB (Ex: PIB muito 
baixo – Nota 5; PIB baixo – Nota 4; PIB médio – Nota 3; PIB alto – Nota 2; PIB muito alto – Nota 1, e 
assim por diante). 
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independentes (doze variáveis avaliadas) que revelam condições mais precárias (menor 

cobertura de saneamento, menor PIB, etc.). 

Pode-se dizer, portanto, que o mapa de kernel apresentado adiante é o resultado 

combinado e ponderado de todos os mapas de kernel parciais, já demonstrados nos 

resultados específicos de cada variável. Esse mapa final é apresentado numa sequência 

de três Figuras. Primeiramente, o Kernel Final é cruzado com a divisão das UGRHIs do 

Estado, ilustrado na Figura 6.27; em seguida é apresentado juntamente com as divisões 

de regiões administrativas - RAs, na Figura 6.28; e, por fim, a análise é realizada 

sobrepondo kernel aos Departamentos de Saúde do Estado, observado na Figura 6.29. 

Os pontos mais críticos (em vermelho vivo no mapa), apresentados no Mapa 

Final de Kernel, demonstram a maior intensidade dos fenômenos combinatórios, 

sugerindo que essas áreas demandam ações mais emergentes e/ou integradas (estruturais 

e não estruturais), podendo ser interpretadas como zonas mais críticas ou prioritárias do 

ponto de vista do planejamento e do desenvolvimento local ou regional. Conforme se 

observa, essas áreas coincidem com regiões economicamente menos dinâmicas do 

Estado de São Paulo (casos do Alto e Médio Paranapanema, Vale do Ribeira e demais 

regiões do extremo sul, sudoeste, centro-oeste e oeste paulista), com características 

particulares sob a perspectiva ambiental, social, institucional e de infraestrutura, que 

demandam atenção na avaliação dos processos que aí concorrem para afligir os 

indicadores de morbimortalidade, ora em evidência.  
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Tabela 6.28. Resultado Final dos Pesos Relativos a cada Variável 

RESULTADO FINAL POP PIB RENDA IDH IPRS ATLAS AGUA ESGOTO LIXO TX URB DESP R$ INVATLAS TOTAL 

Mortalidades 0,06 0,09 0,07 0,08 0,05 0,09 0,13 0,11 0,11 0,12 0,08 0,00 1,00 

Morbidades 0,11 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,14 0,08 0,08 0,15 0,07 0,00 1,00 

Índice Geral 0,09 0,08 0,07 0,08 0,06 0,09 0,13 0,09 0,09 0,14 0,07 0,00 1,00 

G1 0,09 0,09 0,07 0,09 0,07 0,09 0,13 0,09 0,09 0,13 0,06 0,00 1,00 

G2 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,08 0,15 0,10 0,09 0,16 0,06 0,00 1,00 

G3 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,09 0,12 0,09 0,10 0,12 0,09 0,00 1,00 

Nota1: O valor dos pesos é adimensional. Nota 2: G1, G2 e G3 referem-se às notas finais dos pesos relativos a cada agrupamento estudado. 
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Figura 6.27. Criticidade das Condições de Saúde, Saneamento, Ambiente e Socioeconomia por UGRHI 

  



 

206 

Figura 6.28. Criticidade das Condições de Saúde, Saneamento, Ambiente e Socioeconomia por Regiões Administrativas (RAs) 
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Figura 6.29. Criticidade das Condições de Saúde, Saneamento, Ambiente e Socioeconomia por Deptos. Regionais de Saúde 
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Nos Quadros e Tabelas apresentados na sequência são feitos balanços 

quantitativos do mapa de kernel, primeiramente indicando um ranking dos 20 maiores 

valores de NFM, segundo a equação multicritério anteriormente demonstrada, sendo 

sintetizados – logo na sequência - as distribuições de municípios de acordo com as 

UGRHIs, Regiões Administrativas e Departamentos de Saúde correspondentes aos 

valores do quartil superior (equivalente a 75% da amostra ou 25% dos maiores valores 

de NFM). 

Quadro 6.10. Ranking dos Maiores Valores de NFM  

Codigo 
IBGE Município NFM UGRHI Regiões 

Administ. 
Departamentos de 

Saúde 

3502606 Aparecida d'Oeste 3,644  São José dos 
Dourados SJ Rio Preto São José do Rio Preto 

3519204 Iacri 2,656  Aguapeí Marilia Marília 

3534906 Pacaembu 1,943  Aguapeí Pres 
prudente Marília 

3555703 União Paulista 1,923  Baixo Tietê SJ Rio Preto São José do Rio Preto 
3536000 Parapuã 1,902  Aguapeí Marilia Marília 
3519006 Herculândia 1,848  Aguapeí Marilia Marília 
3510708 Cardoso 1,827  Turvo/Grande SJ Rio Preto São José do Rio Preto 
3505807 Bastos 1,812  Peixe Marilia Marília 
3532702 Nipoã 1,786  Baixo Tietê SJ Rio Preto São José do Rio Preto 

3507159 Bom Sucesso de 
Itararé 1,738  Alto 

Paranapanema Sorocaba Sorocaba 

3516002 Flórida Paulista 1,738  Peixe Pres 
prudente Marília 

3531001 Monções 1,633  Baixo Tietê SJ Rio Preto São José do Rio Preto 
3524501 Jaci 1,599  Tietê/Batalha SJ Rio Preto São José do Rio Preto 

3545407 Salto Grande 1,569  Médio 
Paranapanema Marilia Marília 

3518909 Guzolândia 1,564  São José dos 
Dourados Araçatuba Araçatuba   

3543808 Rinópolis 1,546  Aguapeí Marilia Marília 
3520707 Indiaporã 1,514  Turvo/Grande SJ Rio Preto São José do Rio Preto 
3517109 Glicério 1,507  Baixo Tietê Araçatuba Araçatuba   
3536604 Paulo de Faria 1,498  Turvo/Grande SJ Rio Preto São José do Rio Preto 

3515806 Flora Rica 1,475  Peixe Pres 
prudente Presidente Prudente 
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Tabela 6.29. Ranking dos Valores de NFM de acordo com as UGRHIs 

Nº UGRHI Nr Mun. % da UGRHI Total de Mun. 
por UGRHI 

22 Pontal do Paranapanema 14 67% 21 
18 São José dos Dourados 13 52% 25 
14 Alto Paranapanema 17 50% 34 
21 Peixe 11 42% 26 
20 Aguapeí 13 41% 32 
15 Turvo/Grande 24 38% 64 
1 Mantiqueira 1 33% 3 

19 Baixo Tietê 14 33% 42 
4 Pardo 7 30% 23 

11 Ribeira de Iguape e Litoral Sul 7 30% 23 
17 Médio Paranapanema 11 26% 42 
16 Tietê/Batalha 8 24% 33 
12 Baixo Pardo/Grande 2 17% 12 
13 Tietê/Jacaré 5 15% 34 
10 Sorocaba E Médio Tietê 4 12% 33 
2 Paraíba do Sul 4 12% 34 
9 Mogi-Guaçu 3 8% 38 
5 Piracicaba/Capivari/Jundiaí 4 7% 57 

TOTAL 162 - 645 

Nota: As UGRHIs Litoral Norte, Alto Tietê, Baixada Santista e Sapucaí-Mirim/Grande não tiveram 

municípios inseridos no quartil 
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Tabela 6.30. Ranking dos Valores de NFM de acordo com as Regiões 

Administrativas 

Cod Região Administrativa (RA) Nr Mun. % da RA Total de Mun. por RA 

10 PRES PRUDENTE 29 55% 53 
14 SJ RIO PRETO 40 42% 96 
2 ARAÇATUBA 14 33% 43 

15 SOROCABA 25 32% 79 
5 BAURU 12 31% 39 

11 REGISTRO 4 29% 14 
9 MARILIA 14 27% 51 
4 BARRETOS 4 21% 19 

13 SJ CAMPOS 5 13% 39 
12 RIB PRETO 3 12% 25 
6 CAMPINAS 10 11% 90 
7 CENTRAL 2 8% 26 

TOTAL 162 - 645 

Nota: As regiões administrativas Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Franca não tiveram 
municípios inseridos no quartil 

Tabela 6.31. Ranking dos Valores de NFM de acordo com os Departamentos de 

Saúde 

Cod Departamentos de Saúde Nr Mun. % da DS Total de Mun. por 
DRS 

DRS 11 Presidente Prudente 24 53% 45 

DRS 15 São José do Rio Preto 42 42% 101 

DRS 09 Marília 20 32% 62 

DRS 06 Bauru 22 32% 69 

DRS 16 Sorocaba 14 31% 45 

DRS 02 Araçatuba 12 30% 40 

DRS 12 Registro 4 27% 15 

DRS 05 Barretos 4 21% 19 

DRS 14 São João da Boa Vista 4 20% 20 

DRS 17 Taubaté 5 13% 39 

DRS 13 Ribeirão Preto 3 12% 25 

DRS 10 Piracicaba 3 11% 28 

DRS 03 Araraquara 2 8% 25 

DRS 07 Campinas 3 7% 42 

TOTAL 162 - 645 

Nota: Os Departamentos de Saúde da Grande São Paulo, Baixada Santista e Franca não tiveram 
municípios inseridos no quartil 
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Foram também efetuadas análises dos resultados comparando os pontos críticos 

dos mapas de kernel com as áreas de influência dos grandes centros urbanos, adotando 

como critério os centroides das sedes das regiões metropolitanas e dos aglomerados 

urbanos do Estado de São Paulo, segundo classificação de regionalização da Fundação 

SEADE e EMPLASA30 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). Os raios 

de influência de cada aglomerado foram determinados e especializados de forma 

proporcional às populações do município-sede, conforme se verifica na Figura 6.30 

apresentada adiante. 

Observa-se que a grande maioria dos centros urbanos coincide com as áreas 

mais desenvolvidas, correspondentes às cores mais frias do mapa de kernel, o que 

sugere que as condições mais precárias estão relacionadas ao maior distanciamento dos 

centros econômicos e urbanos mais dinâmicos. Os centros de São José do Rio Preto e 

Bauru constituem as poucas exceções, ainda que se considere que – sobretudo no 

primeiro caso – a sua área de influência já esteja na fronteira de áreas consideradas mais 

favoráveis, isto é, com melhores taxas de morbimortalidade e condições mais adequadas 

de saneamento, socioeconomia e meio ambiente. 

Também foram efetuadas contagens e avaliações do número de municípios 

considerados mais críticos segundo a distância do maior centro econômico do Estado – 

o município de São Paulo – a partir de raios concêntricos estabelecidos a cada 100 km, 

conforme ilustrado na Figura 6.31. Essa análise foi motivada pelas evidências 

anteriores de que as regiões sul, sudoeste e oeste do Estado demonstraram-se em 

condições mais vulneráveis que o restante das regiões. Do ponto de vista quantitativo, 

em síntese, a situação dos municípios em relação às sete faixas quilométricas definidas 

encontra-se na Tabela 6.32 seguinte. 

  

                                                 
30 A publicação do Governo do Estado ora referida é fruto de Acordo de Cooperação Técnica formalizado 
em 2008 entre a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA (Emplasa) e a Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados (Seade), por intermédio da então Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento (SEP), hoje Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
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Tabela 6.32. Situação dos Municípios de acordo com o Distanciamento de São 

Paulo 

Faixas de Distanciamento (km) 

Municípios Mais Críticos, 
segundo Mapa de Kernel Total de Municípios por  

Faixa de Km 
no % 

até 100 20 19% 104 

de 101 a 200 45 37% 122 

de 201 a 300 72 61% 118 

de 301 a 400 54 44% 123 

de 401 a 500 77 69% 111 

de 501 a 600 53 80% 66 

acima de 600 1 100% 1 

TOTAL 645 

 

Conforme esperado, à medida que os municípios se distanciam do maior centro 

econômico e de negócios do Estado aumenta o número de localidades consideradas 

mais críticas, ou seja, em condições mais precárias. Ainda que a faixa 201-300 (região 

que abrange o Alto e Médio Paranapanema e parte do Vale do Ribeira) demonstre 

quantidade relativa maior que a faixa 301-400, supostamente rompendo a tendência de 

valores associados ao afastamento crescente, essa situação justifica-se pelo fato desta 

última faixa coincidir com regiões onde se localiza conjunto de municípios de maior 

porte, como Assis, Barretos, Catanduva, Lins, Marília e São José do Rio Preto. 

Uma discussão mais detida sobre os resultados trazidos pela avaliação 

multicritério e, com efeito, pelo mapa de Kernel, é realizada no capítulo seguinte, 

sublinhando-se, contudo, que a presente ferramenta indica caminhos profícuos e 

promissores para pesquisas dessa natureza, num período onde a maior eficiência do 

planejamento e da alocação de investimentos e recursos públicos ou privados já não é 

mais uma atitude desejável: é uma necessidade e um compromisso do qual depende a 

sustentabilidade social e ambiental do planeta. 
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Figura 6.30. Resultados da Avaliação Multicritério de acordo com Distâncias dos Aglomerados Urbanos 

  



 

214 

Figura 6.31. Resultados da Avaliação Multicritério de acordo com Distâncias da Sede Municipal de São Paulo 
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7. DISCUSSÃO 

A análise dos resultados obtidos na pesquisa remete a um conjunto numeroso de 

interpretações, que busca explicar e gerar conhecimentos sobre os diversos fenômenos e 

situações observadas. 

Em primeiro lugar, quando se avaliam os resultados das correlações estatísticas 

entre as variáveis dependentes (mortalidades e morbidades), verifica-se que as 

correlações mais fortes são evidenciadas para as morbidades, não se constatando 

associações relevantes entre as mortalidades infantil e por doenças infecciosas e 

parasitárias e, destas, com as morbidades. No caso da relação entre morbidade geral e 

mortalidade por doenças infecciosas o índice (r) de Pearson é ligeiramente mais elevado 

(0,173), sugerindo algum nível de correlação entre as variáveis.  

Resultados semelhantes foram obtidos por DA COSTA (2005), quando 

comparou as variáveis de mortalidade de todas as causas, mortalidade infantil, 

mortalidade e morbidade por doenças diarreicas, cujas correlações entre mortalidade 

infantil e morbidade por doenças diarreicas (MDDA ou internações) revelou-se, 

também, inexpressiva. 

Várias questões podem estar associadas a esses resultados, conforme dão conta 

diversas experiências da literatura. Uma delas trata do problema da subnotificação, 

conforme esclarece SIMOES (1999) apud DA COSTA (2005), quando aponta que há 

“omissões decorrentes de sub-registros de óbitos, principalmente daqueles menores de 

um ano”, cuja questão tem inviabilizado, por vezes, o uso desse instrumento de coleta 

no cálculo direto da mortalidade. DA COSTA (op. cit, p 123) destaca, ainda, que o 

problema de sub-registros de óbitos no País é maior que o relativo a nascimentos, 

representando, em média, um índice de 19,1%. No caso dos nascimentos, indica-se uma 

tendência atual de adoção de dados do SISNAC – Sistema Nacional de Nascidos Vivos 

ao invés dos dados estatísticos dos registros civis. É necessário considerar, de outro 

lado, que o Estado de São Paulo – para dados de TMI – possui uma boa cobertura do 

sistema de registros de nascimentos e óbitos desde a década de 1970 (MENDES, 2009), 

o que permite a realização de comparações seguras, todavia sem desconsiderar o 

problema. 
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A adoção da taxa de mortalidade infantil (óbitos de menores de um ano) e das 

doenças infecciosas e parasitárias (DIPS) é amplamente referendada pela literatura, 

permitindo que sejam avaliados níveis de desenvolvimento da sociedade. Ainda que a 

pesquisa tenha retratado a situação desses indicadores epidemiológicos em 2010 – o 

que, per si, já se constitui numa limitação à presente análise – deve-se lembrar que os 

indicadores no Estado de São Paulo, nas últimas décadas, apresentaram evolução 

significativa. Entre 1921 e 2008, conforme destaca MENDES (2009), registrou-se um 

acentuado declínio das taxas de mortalidade infantil que se situava em 150 óbitos por 

1000 nascidos vivos na primeira metade do século XX e, em 2008, alcançou 12,56 por 

1000 nascidos vivos. Dados coletados pelo autor da presente pesquisa dão conta que a 

taxa do ano de 2010 já chegou em 11,88, bem abaixo da média brasileira que acusou 

17,6 para o ano de 2008. 

Segundo ORTIZ (2002), a magnitude da queda na taxa de mortalidade entre os 

anos 1980 e 2000 foi tamanha que enquanto o número de nascidos vivos diminuía 

somente 2%, os óbitos de crianças menores de 1 ano reduziam-se em mais de 65%,  

passando de 37 mil óbitos (1980) para pouco mais de 12 mil (2000). Prossegue o autor 

que, apesar desse declínio, os índices são ainda superiores aos de países desenvolvidos 

ou mesmo de países latino-americanos, como por exemplo Costa Rica (12/1000), Chile 

(11/1000) e Cuba (6/1000). 

Essas reduções, de acordo com os estudos da Secretaria de Saúde do Estado, do 

DATASUS e Fundação SEADE, foram observadas em todos os municípios e devem-se, 

destacadamente, a intervenções específicas no setor de saúde, abrangendo (i) o 

aprimoramento da assistência ao parto e à gestante; (ii) a ampliação do acesso ao pré-

natal; (iii) a expansão do saneamento básico e a vacinação em massa de crianças pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS; (iv) a ampliação das ações no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família – ESF, entre outras. Refletem, também, a melhoria das condições de 

vida das comunidades, o declínio da fecundidade, melhoria das condições de educação, 

envelhecimento da população, dentre outros aspectos31. 

                                                 
31 ORTIZ (2002), ao tratar da redução da fecundidade com um dos fatores demográficos mais importantes 
para o declínio dos indicadores de mortalidade infantil, destaca que a mesma vem produzindo alterações 
importantes na composição dos nascimentos segundo algumas características diretamente relacionadas 
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No caso particular da mortalidade infantil e das doenças infecciosas e 

parasitárias (DIPS), um dos fatores que concorre para o declínio da mortalidade de 

muitas doenças, de modo inequívoco, é a melhoria da qualidade da assistência médica, 

do atendimento hospitalar, à maior precisão nos diagnósticos e práticas de tratamento, 

cuja questão tem implicado numa reflexão profunda da adoção de dados de mortalidade 

em pesquisas ecológicas. 

As DIPS, conforme BRASIL (2004), abrangem um grupo de 39 doenças, 

incluindo-se AIDS, amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, botulismo/botulismo do 

lactente, brucelose, cancro mole, coccidioidomicose, cólera, coqueluche, criptococose, 

criptosporidíase, dengue, difteria, doença de chagas, doença de lyme, doença 

meningocócica, doenças diarreicas agudas, donovanose, enterobíase, escabiose, 

esquistossomose, estrongiloidíase, febre amarela, febre maculosa, febre purpúrica 

brasileira (fpb), febre tifoide, filaríase por wuchereria bancrofti, gestante / parturiente 

/nutriz hiv+ e criança exposta, giardíase, gonorreia, hanseníase, hantaviroses, hepatites 

(A, B, C, D e E). 

A Fundação Nacional de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) destacam 

que as doenças infecciosas e parasitárias, em relação à mortalidade, têm indicado certa 

tendência à diminuição no País, situação esta não extensível à morbidade hospitalar, 

cujas informações provenientes do sistema de informações hospitalares (SIH/SUS) não 

demonstram a mesma intensidade no declínio das respectivas taxas. Dados do 

Ministério da Saúde/SE/SIH/SUS dão conta que, em 2009, 8,3% das internações 

tiveram causas atribuídas às DIPS no Brasil, cujos valores são mais elevados nas 

regiões norte e nordeste. O Estado de São Paulo possui o segundo menor percentual do 

País (4,1%) no mesmo período, ficando atrás somente do Distrito Federal. A análise da 

evolução do percentual de morbidade atribuída às DIPS no Estado, desde 2000, traz 

resultados interessantes, que indicam crescimento das morbidades entre 2000 e 2004 (de 

4,3% em 2000 e chegando a 5,14 em 2004) e, de 2005 até 2009, um decréscimo 

proporcional até chegar à taxa atual. Os resultados para o Brasil seguem a mesma 

tendência, o que sugere que as taxas de morbidade tendam, ainda, a oscilar. 

                                                                                                                                               
com a sobrevivência das crianças: idade materna, intervalo entre nascimentos e a ordem do nascimento. 
Essas mudanças também ocorrem devido a menores proporções de nascimentos de risco  
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Somente as doenças intestinais representam em torno de 60% desse total. O 

Ministério da Saúde ressalta, ainda, que as DIPS seguem três tendências básicas no 

Brasil, em geral: (i) doenças transmissíveis com tendência declinante; (ii) doenças 

transmissíveis com quadro de persistência; e (iii) doenças transmissíveis emergentes e 

reemergentes. Entre as doenças transmissíveis com tendência declinante (admitindo que 

a varíola e a poliomielite foram erradicadas em 1973 e 1989 respectivamente), incluem-

se o sarampo (interrompida em 2000), tétano neonatal, raiva humana, difteria, 

coqueluche, tétano acidental, doença de chagas (endêmica há várias décadas), febre 

tifoide (associada a condições sanitárias precárias), oncocercose, filariose e peste 

(BRASIL, 2004). 

No conjunto de doenças transmissíveis com quadro de persistência, encontram-

se a tuberculose (ainda que a mortalidade tenha reduzido abruptamente em função do 

tratamento específico de alta eficácia), as hepatites virais (principalmente B e C, a 

primeira já com vacinação), leptospirose, meningites (especialmente causadas pelos 

meningococos B e C), leishmanioses  (visceral  e  tegumentar), esquistossomose, 

malária (onde 99% dos casos se concentra na região amazônica) e febre amarela (cuja 

vacinação tem aumentado e reduzido as morbidades). Nesse âmbito, grande parte das 

razões para a manutenção da situação de endemicidade de muitas doenças reside na 

persistência dos seus fatores determinantes, externos às ações típicas do setor saúde, 

como urbanização acelerada sem adequada infraestrutura urbana, alterações do meio 

ambiente, desmatamento, ampliação das fronteiras agrícolas, processos migratórios, 

obras de infraestrutura, entre outros (BRASIL, 2004). 

Por fim, entre as doenças transmissíveis emergentes e reemergentes (que 

surgiram, ou foram identificadas, em período recente ou aquelas que assumiram novas 

condições de transmissão) figuram a AIDS (ainda que tenha se observado queda de 50% 

na taxa de letalidade em relação aos primeiros anos do início  da epidemia), a cólera 

(diretamente vinculada ao acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário), a dengue 

(onde água e lixo aparecem como fatores determinantes) e hantaviroses. 

Muitas dessas doenças, ainda que acusem declínio da mortalidade e/ou 

diminuição gradativa da morbidade, em outro sentido registram o reaparecimento ou 

reconfiguração de suas manifestações, tais como a cólera e a dengue, “que além de 
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expor as frágeis estruturas ambientais urbanas em nosso país, as quais tornam as 

populações vulneráveis a doenças que pareciam superadas, amplia a já alta carga de 

doenças da população” (BRASIL, 2004). 

Tais condições podem implicar em aumento na severidade por surgimento de 

novas cepas patogênicas, na ampliação da resistência aos antimicrobianos, elevação da 

persistência de problemas como a desnutrição e doenças endêmicas, além de requerer 

recursos e estruturas dispendiosas de atenção. 

Outra questão que chama a atenção nos resultados é o número de municípios que 

não acusa mortalidade no ano de 2010, abrangendo 160 municípios no caso da 

mortalidade infantil e 158 municípios para as DIPS. Para as morbidades, as internações 

devidas a diarreias e gastroenterites não acusaram nenhuma AIH em 2010 em 140 

municípios e, para a morbidade atribuída às doenças de veiculação hídrica, 62 

municípios ficaram de fora. Tal condição pode estar associada – ainda que a 

probabilidade de ocorrência seja baixa - a problemas de subnotificações e registros, 

conforme anteriormente comentado. A pesquisa efetuou a remoção dos valores iguais a 

zero das séries de dados, porém os resultados não alteraram de modo significativo, 

sugerindo que as medidas de associação sejam utilizadas com reservas e bastante 

cuidado. 

A fraca correlação entre as mortalidades e as morbidades, ao contrário do que 

seria esperado, pode estar revelando o fato de as internações não estarem evoluindo a 

óbito, evidenciando a eficiência na assistência médica e hospitalar, eficácia nos métodos 

de tratamento, menor gravidade dos acometimentos, etc. De outro lado, a fraca 

correlação entre elas também pode estar indicando certa vulnerabilidade na adoção 

desse indicador. 

Além disso, a tendência declinante das taxas de mortalidade pode sugerir causas 

ou fatores de riscos específicos, na medida em que os índices são sensivelmente baixos 

e há muita dispersão dos dados. 

Com respeito às correlações entre as variáveis dependentes (morbimortalidade) e 

independentes (12 indicadores previamente selecionados, relativos a demografia, 
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saneamento, meio ambiente e socioeconomia), em geral, os resultados foram 

considerados fracos. 

Das análises e correlações espaciais (entre variáveis dependentes e 

independentes, realizadas uma a uma), concluiu-se que as maiores frequências de 

intersecções, para as duas mortalidades, ocorrem com as variáveis de saneamento 

(cobertura de água, esgoto, coleta de lixo e diagnóstico do Atlas Brasil), 

socioeconômicas (IDH e PIB) e demográficas (porte do município quanto à população e 

taxa de urbanização). No caso das morbidades, incluem-se os indicadores de 

saneamento (água e lixo), socioeconomia (IDH, IPRS, PIB) e demografia (porte do 

município e taxa de urbanização). 

Surpreendentemente não foi incluída entre as variáveis associadas à morbidade, 

o percentual de domicílios com banheiro ou sanitário ligado à rede coletora de esgoto ou 

pluvial, indicando que os maiores índices de morbidade – do ponto de vista espacial – 

não se correlacionaram à menor cobertura do esgotamento sanitário nos municípios. 

Assinale-se que a cobertura apresentada pelos municípios do Estado de São Paulo é 

muito superior à média nacional, onde somente 155 municípios se apresentam com 

menos que 70% de domicílios ligados às redes coletoras. Tal contexto contradiz muitos 

dos autores e trabalhos consultados nessa pesquisa, os quais dão conta de significativa 

correlação estatística entre os dois indicadores de saneamento básico (água e esgoto, 

acrescido da coleta de lixo) com a morbidade geral ou por diarreia. São destacados, 

entre esses trabalhos, os de HELLER (1997; 1998), TEIXEIRA & GUILHERMINO 

(2006), LUDWIG et al. (1999), LIBANIO et al. (2005), MENDONÇA & SEROA DA 

MOTTA (2007), TEIXEIRA et al. (2011), ORRICO & GUNTHER (2002), 

HOLCMAN et al. (2004); SOARES et al. (2002), entre tantos outros. 

Alguns aspectos podem ajudar a explicar essas relações, tal qual elucidada por 

HELLER (1998) citando BRISCOE (1985), quando comenta que as intervenções 

relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário podem ter 

resposta mais efetiva no longo prazo, pela resposta “não linear da intervenção” (Op. Cit. 

p. 76), justificando que os seus efeitos sobre a saúde podem ser substancialmente 

superiores ao de intervenções médicas. 
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Supostamente, por outro lado, também poderia se pensar que os investimentos 

em saneamento (esgotamento sanitário) nos últimos anos não conseguiram modificar e 

reduzir as taxas de morbidade – sobretudo por diarreia ou pelo conjunto de doenças de 

veiculação hídrica –, assim como lembrado por TEIXEIRA et al. (2011) mencionando 

que os investimentos em saneamento entre 2001 e 2006 “não foram suficientes para 

eliminar a influência da baixa cobertura por sistemas  de esgotamento sanitário sobre a 

mortalidade infantil no país”.  

No caso das redes de água, ainda que os índices de cobertura se aproximem da 

universalização, há localidades no Estado de São Paulo que contam com sistemas 

provisórios ou individuais de captação e distribuição (incluindo poços e lagos). Esse foi 

um dos índices com maior nível de intersecção espacial, revelando os maiores valores 

de correlação entre as maiores taxas de morbimortalidade e a menor cobertura dos 

serviços. Essa situação foi análoga aos índices de cobertura de coleta de resíduos sólidos 

que, igualmente, apresentaram forte associação espacial. TEIXEIRA et al. (2011) 

encontraram, em regressões simples, correlação negativa para a coleta de lixo 

comparada à mortalidade infantil mas, em contrapartida, o sinal se inverteu quando da 

análise de regressão multivariada. Por oportuno, aquele autor atribuiu ao delineamento 

ecológico da pesquisa (e, portanto, à agregação dos dados) o suposto resultado 

equivocado. Casos com essas características sugerem, minimamente, cuidados especiais 

na interpretação dos resultados ou, até mesmo, a não utilização desses indicadores em 

pesquisas dessa natureza. 

No que concerne aos resultados do diagnóstico do Atlas Brasil (ANA, 2011), 

estes revelam questões interessantes do ponto de vista da perspectiva de 

sustentabilidade dos mananciais e sistemas de produção de água, enquanto elementos 

indispensáveis à chamada segurança hídrica dos municípios e regiões abrangidas. 

Conforme já comentado, os estudos efetuados pela Agência Nacional de Águas 

levantaram e avaliaram junto a cada um dos 645 municípios – com boa dose de precisão 

– a situação do balanço hídrico local, com a finalidade de verificar se a oferta de água 

teria condições de atender às demandas estimadas até 2025. O estudo teve, portanto, 

foco no manancial e nos sistemas de produção de água, identificando as situações 

críticas por manancial, por sistema produtor e por ambos, simultaneamente, a partir da 
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avaliação da intensidade e magnitude da criticidade. Os resultados foram mensurados 

em três categorias: município satisfatório (com mananciais em condições adequadas e 

com capacidade para atender demandas futuras); município vulnerável somente quanto 

aos sistemas produtores; ou município vulnerável quanto a mananciais e sistemas 

produtores (conjuntamente). 

Esses resultados correspondem, efetivamente, à situação da infraestrutura 

existente, onde se observa que a vulnerabilidade está associada à limitação da produção 

dos mananciais e das capacidades instaladas dos sistemas produtores, as quais são 

inferiores às demandas, em função da obsolescência dos sistemas de captação, adução e 

tratamento de água e de elevados índices de perdas. O déficit acumulado nas últimas 

décadas foi agravado pela redução dos investimentos em função das crises econômicas 

que o país atravessou, prejudicando, em maior grau, os municípios de pequeno porte e 

as populações de baixa renda.  

Em suma, o número de municípios considerados vulneráveis (duas categorias 

acima enunciadas) foi correlacionado espacialmente às taxas de morbidade e 

mortalidade, gerando correlações consistentes, com as maiores taxas de 

morbimortalidade se interelacionando às condições de criticidade dos mananciais e 

sistemas produtores.  

Assinale-se que os dados do Atlas, no estudo publicado pela ANA, já revelara 

forte correlação com o porte dos municípios brasileiros, onde grande número de 

situações de vulnerabilidade se associou a municípios de pequeno e médio portes (em 

termos demográficos). Situação semelhante também ocorreu no presente estudo. 

A correlação negativa com o esgotamento sanitário, por fim (assim como no 

caso das análises estatísticas), poderia admitir resultados equivocados e invertidos, em 

função da agregação dos dados, tipicamente aplicáveis a estudos ecológicos como o que 

ora se desenvolveu na presente pesquisa, devendo tais resultados serem detalhados em 

estudos específicos, em nível individual e localizado, para que não se incorra na 

chamada falácia ecológica, amplamente alertada em capítulos anteriores. 

No que concerne às variáveis socioeconômicas, igualmente, tanto na mortalidade 

quando na morbidade são ressaltados o IDH, o IPRS e o PIB per capita. No caso do 
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IDH, todas as análises espaciais apresentaram correlações negativas (inversas), ou seja, 

quanto maiores foram as taxas de mortalidade e morbidade, menores foram os valores 

de IDH e, com efeito, piores as condições sociais envolvidas. O IDH admite, na 

composição do índice, a expectativa de vida, cuja variável tem sido correlacionada – de 

forma recorrente – às taxas de mortalidade infantil, neonatal, por doenças diarreicas, 

infecciosas e parasitárias, dentre outros. HELLER (1998) ao avaliar, de modo global, a 

influência da expectativa de vida (EV) no IDH em diversos países, observa que o valor 

de EV para o Brasil esteve abaixo da linha tendencial, sugerindo descompasso entre 

crescimento econômico e qualidade de vida.  

O IPRS, surpreendentemente, não demonstrou correlação com as variáveis 

associadas à mortalidade, mas tão somente à morbidade. Apesar de ter em seu índice 

quatro indicadores associados a taxas de mortalidade (Taxa de mortalidade infantil – 

peso 30%; Taxa de mortalidade perinatal – peso 30%; Taxa de mortalidade das pessoas 

de 15 a 39 anos – peso 20%; e Taxa de mortalidade das pessoas de 60 anos ou mais – 

peso 20%), não demonstrou relações consistentes. Mais uma vez pode subsistir o 

equívoco dos estudos ecológicos, ao analisarem dados agregados. Por outro lado, poder-

se-ia supor que a não aplicabilidade do IPRS pudesse decorrer do enquadramento dos 

seus resultados, em variáveis discretas (não contínuas), questão essa a ser objeto de 

estudo mais acurado e minucioso, sobretudo do ponto de vista estatístico. 

Com relação ao PIB, as análises espaciais corroboram os dados da literatura, ao 

confirmar a relação inversamente proporcional entre as maiores taxas de mortalidade e 

morbidade (todos os casos) com os menores valores do PIB per capita, o que sugere 

que as áreas menos desenvolvidas do Estado demonstrem piores condições de saúde da 

população. TEIXEIRA et al. (2011) também encontraram resultados parecidos na 

avaliação desse tipo de correlação nos Estados brasileiros no período entre 2001 e 2006, 

concluindo que “o PIB per capita apresentou uma correlação inversamente proporcional 

com a mortalidade infantil na análise multivariada, indicando que os Estados com 

menor renda per capita no país apresentam maiores taxas de mortalidade infantil, 

corroborado pelo estudo de Victora (2001)”. HELLER (1998) também reforça, ao 

caracterizar o IDH, que também existe relação com o padrão de vida (produto 

doméstico bruto per capita), com a melhoria das condições de saúde e de saneamento. 
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Quanto aos dados demográficos, estes indicaram forte associação espacial com 

as variáveis dependentes, sugerindo que as maiores taxas de morbimortalidade se 

relacionaram mais intensamente com os municípios de menor porte 

(predominantemente abaixo de 15 mil habitantes) e com menores taxas de urbanização. 

Tal situação sintoniza-se com os resultados globais dos mapas de kernel, que apontam 

que as áreas mais precárias (combinando todo o conjunto de variáveis) coincidem com 

os municípios de menor porte, mais afastados dos grandes centros urbanos e, portanto, 

com menores taxas de urbanização (com contingente populacional rural superior às 

demais áreas). 

As despesas totais com saúde per capita em 2010 (R$/hab), do ponto de vista 

espacial, demonstraram ampla volatilidade nos resultados (ora positivos, ora negativos), 

não tendo sido possível interpretar algum padrão de desempenho perante às taxas de 

mortalidade e morbidade. Isso faz sentido quando se considera que os gastos com saúde 

per capita seriam melhor avaliados caso fossem incorporados dados históricos, relativos 

à evolução dos gastos e investimentos, comparáveis, inclusive, aos dados de 

saneamento. Ainda sim, em função da consulta aos especialistas para a montagem da 

avaliação multicritério, estes reconheceram a importância desse indicador, acabando por 

atribuir-lhe notas e pesos específicos, que foram incorporados à análise de forma 

ponderada. 

Situação análoga ocorreu também com a renda média (proporção de domicílios 

com renda menor que ½ salário mínimo, sendo adotada como medida da pobreza nos 

municípios), que mostrou correlação positiva – porém pouco significativa – somente em 

relação à mortalidade infantil. 

O indicador associado aos investimentos do Atlas Brasil foi descartado em todas 

as situações, em função dos valores per capita não terem demonstrado correlação em 

nenhum dos casos. Embora se imagine que esses dados se ajustem ao diagnóstico de 

mananciais e sistemas produtores do Atlas, várias questões concorreram para que o 

mesmo não fosse utilizado, entre elas, o fato de que parte dos valores são destinados a 

sistemas produtores integrados (não aplicáveis a municípios isoladamente). 
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Ponderadas tais associações e, consequentemente, as notas e pesos atribuídos à 

construção da avaliação multicritério, foram constituídos os mapas de kernel, revelando 

padrões espaciais através da combinação do conjunto de variáveis. 

Nos mapas de kernel que integram todas as variáveis, é possível verificar que os 

pontos mais críticos ou epicentros da combinação entre as variáveis de saúde 

(mortalidade e morbidade) e demais indicadores (saneamento, socioeconomia e meio 

ambiente) localizam-se nas regiões sul, sudoeste, oeste e noroeste do Estado, 

coincidente com as áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos onde, de acordo 

com a metodologia apresentada, demandam mais planejamento, recursos e esforços para 

que as condições de saúde, sanitárias, socioeconômicas e ambientais sejam melhoradas. 

Esses pontos críticos, portanto, constituem o resultado da combinação das maiores taxas 

de mortalidade e morbidade com a menor cobertura de redes de água, esgoto e coleta de 

lixo; menores IDH, IPRS e PIB per capita; menor concentração populacional (menor 

porte dos municípios) e menores taxas de urbanização. 

De acordo com os resultados da presente pesquisa, entre as localidades com 

maior valor de kernel (obtido a partir da avaliação multicritério), equivalentes ao 

primeiro quartil (162 municípios com maior valor), 58% dos municípios possuem 

menos do que 10 mil habitantes. Caso fossem computados os municípios com menos de 

15 mil habitantes, totalizar-se-iam 118 cidades que representariam 73% do citado 

universo de 162 municípios. Assinale-se que os maiores municípios que integram esse 

primeiro quartil de resultados de kernel incluem Tupã (63,4 mil hab.) e Itapeva (87,7 

mil), não se verificando nenhum município com mais de 100 mil habitantes. 

Sob o enfoque dos recortes regionais, os pontos mais críticos demonstrados nos 

mapas de kernel situam-se predominantemente nas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - UGRHIs  do Ribeira do Iguape e Litoral (UGRHI 11), Alto 

Paranapanema (UGRHI 14), Médio Paranapanema (UGRHI 17), Pontal do 

Paranapanema (UGRHI 22), Peixe (UGRHI 21), Aguapeí (UGRHI 20), Baixo Tietê 

(UGRHI 19), São José dos Dourados (UGRHI 18), Turvo/Grande (UGRHI 15), Pardo 

(UGRHI 4) e Mantiqueira (UGRHI 1), todas elas com baixas densidades populacionais 

médias, grande número de municípios de pequeno porte (abaixo de 15 mil habitantes), 
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baixas taxas de urbanização e cujo valor adicionado representa menos de 15% do total 

do Estado (juntas). 

Conforme dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2011), as UGRHIs 11 e 14 localizadas ao sul de São Paulo 

possuem vocação para a conservação ambiental e proteção dos recursos hídricos. No 

caso da bacia do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, trata-se de uma das regiões com menor 

densidade populacional do Estado, predominando o cultivo de banana e chá, a indústria 

extrativa e as pesqueiras. Seu território abriga importantes remanescentes da Mata 

Atlântica, o que fortalece a sua aptidão para os serviços ambientais de preservação e 

conservação dos recursos naturais. O acesso à região é garantido, principalmente, pela 

rodovia Régis Bittencourt. 

No caso da região do Alto Paranapanema, destacam-se os municípios de 

Itapetininga e Itapeva, cuja região é predominantemente agrícola (feijão, milho e trigo), 

com acesso principal pela rodovia Raposo Tavares. Também mantém importantes 

recursos naturais a serem conservados, tais como a represa de Jurumirim. 

Na direção sudoeste, a UGRHI 17 do Médio Paranapanema também apresenta 

baixa densidade demográfica, sendo Assis e Ourinhos as principais cidades. De acordo 

com PERH, na porção oeste da bacia predomina a pecuária, enquanto na região leste a 

produção de grãos (soja e milho) e cana de açúcar. O setor agroindustrial abrange usinas 

de cana e derivados e da produção animal como curtumes e frigoríficos. A bacia situa-se 

no trecho final da rodovia Castelo Branco e também é acessada pelo eixo viário da Rod. 

Raposo Tavares. O Pontal do Paranapanema (UGRHI 22) tem como principais 

municípios Presidente Prudente e Presidente Venceslau, destacando-se também pela 

produção agropecuária, com cultivo de cana-de-açúcar e presença marcante da 

agroindústria (usinas de açúcar e álcool, frigoríficos e abatedouros).  

A UGRHI 20 do Aguapeí tem como maiores cidades Tupã, Garça e Dracena, 

onde predomina a agricultura (café, feijão, milho, amendoim e algodão) e a pecuária 

como principais atividades econômicas, além do processamento industrial dos seus 

produtos e subprodutos (frigoríficos e indústrias extrativas de óleo vegetal), mineração 

não metálica (areia e brita) e olarias. As rodovias Marechal Rondon e SP-294 
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contornam a região em seus limites norte e sul. Vizinha à bacia do Aguapeí, ao sul, 

localiza-se a UGRHI 21 do Peixe, onde se destacam os municípios de Marília e 

Adamantina. A agropecuária é a atividade econômica predominante, com destaque para 

a produção de cana-de-açúcar, feijão, milho e amendoim, além da agroindústria com 

base em frigoríficos, alimentos, óleos e gorduras vegetais. As rodovias Raposo Tavares 

e SP-294 constituem suas principais vias de acesso. 

Na UGRHI 19, do Baixo Tietê, estão localizados os municípios de Araçatuba, 

Birigui e Penápolis, também com predomínio de atividades agropecuárias mediante a 

produção de cana-de-açúcar, algodão e mamona. As indústrias aí instaladas são 

associadas, principalmente, à produção de bebidas, líquidos alcoólicos e vinagre. No 

lado norte da UGRHI 19 situa-se a UGRHI 18 de São José dos Dourados, cuja área é 

uma das menores do Estado. A unidade é composta por 25 municípios, de modo que o 

maior deles é Jales com pouco mais de 47 mil habitantes, segundo dados do IBGE 

(BRASIL, 2011). Assim como as UGRHIs vizinhas, concentra sua atividade econômica 

no setor agrícola, com destaque para cultivos de laranja, café, banana e uva e pela 

presença da agroindústria. O acesso à região é por meio da rodovia Washington Luís ao 

sul e a SP-320 ao norte. 

Completam o conjunto dos pontos mais críticos, de acordo com o mapa de 

kernel, as localidades inseridas na UGRHI do Turvo Grande, contendo 64 municípios. 

Nessa Unidade de Gerenciamento, de modo semelhante às demais, predominam as 

atividades econômicas relacionadas à produção de laranja, cana-de-açúcar, milho, café e 

fruticultura, além de agroindústrias e parque industrial um pouco mais diversificado 

(usinas de açúcar e álcool, metalurgia, bebidas, confecção, moveleira, laticínios e 

frigoríficos). Os principais municípios da região incluem Catanduva, Fernandópolis, 

São José do Rio Preto e Votuporanga. 

Adicionalmente, verificam-se pontos críticos no mapa de kernel nas UGRHIs 4 

– Pardo e UGRHI 1 - Mantiqueira, neste último caso devido, basicamente, aos índices 

observados em São Bento do Sapucaí. A UGRHI do Pardo abrange 23 municípios, com 

destaque para Ribeirão Preto e Mococa. Nessas áreas predominam a produção 

agropecuária (cana-de-açúcar e cítricos) e a extração e refino de óleos vegetais, papel e 

celulose, usinas de açúcar e álcool, dentre outras. O acesso viário principal é pela 
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Rodovia Anhanguera. No caso da UGRHI 1, predomina o setor de serviços e do 

turismo, além de inexpressiva pecuária leiteira, cujo acesso à região ocorre pelas 

rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. 

Tais pontos críticos também coincidem com as Regiões Administrativas de 

Registro, Sorocaba, Marilia, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto e 

com os Departamentos Regionais de Saúde de Registro, Sorocaba, Bauru, Marilia, 

Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e São João da Boa Vista. 

Do ponto de vista geoeconômico, vale ressaltar o trabalho encabeçado pela 

Fundação SEADE denominado “Atlas SEADE da Economia Paulista”, elaborado com 

base em fontes diversas e nos resultados obtidos pela Pesquisa da Atividade da 

Economia Paulista – PAEP (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

Neste, embora os resultados expressem dados de 2003, é bem verdade que as 

informações da publicação convergem com os pontos mais críticos do mapa de kernel, 

conforme se verifica, por exemplo, quanto aos aspectos relacionados à concentração de 

exportações e distribuição de laboratórios privados, constantes da Figura 7.1 seguinte. 

A FUNDAÇÃO SEADE explicita, em harmonia com as informações indicadas 

para as UGRHIs, que as diversas regiões do Estado estão organizadas quanto à 

distribuição, concentração e especialização da atividade econômica da seguinte maneira: 

• quanto a bens de consumo não-durável: concentrados nas Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Campinas, em Sorocaba, Franca e Araçatuba, 

mas especialização e localização acentuadas no oeste do Estado; 

• bens intermediários: concentrados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e 

Campinas, em Sorocaba e São José dos Campos, mas especialização e 

localização acentuadas no sul do Estado, na Baixada Santista e em alguns 

municípios do Vale do Paraíba; 

• bens de capital e consumo durável: concentrados nas Regiões Metropolitanas 

de São Paulo e Campinas, em Sorocaba, São José dos Campos e Taubaté, 

com especialização e localização acentuadas nas regiões de São José dos 

Campos, Taubaté, Piracicaba e São Carlos; 
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• comércio: concentrado nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, 

em Sorocaba, Ribeirão Preto e na Baixada Santista, com especialização e 

localização acentuadas nas regiões sul e central do Estado, 

• serviços: concentrados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, 

em Sorocaba, Ribeirão Preto e na Baixada Santista, com especialização e 

localização acentuadas no entorno das áreas metropolitanas de São Paulo e da 

Baixada Santista. 

Figura 7.1. Geoeconomia das Exportações e Laboratórios Privados - SEADE 

 

Pela Figura observa-se que a maior concentração de volumes de exportação 

(medidos em US$ FOB) situa-se nas porções centro leste e nordeste do Estado. Esse 

quadro revela o nível de concentração industrial, também indicado pelo SEADE e, 

ainda, o valor adicionado por setor de atividade econômica, que reúne os maiores 

montantes do VA da indústria e dos serviços na região centro-leste do Estado 

(coincidente com os limites da macrometrópole paulista) e da agropecuária, nitidamente 

concentrados nas regiões norte e oeste, neste último caso de maneira dispersa e mais 

rarefeita. 

Do mesmo modo, as incubadoras, parques tecnológicos e laboratórios privados 

demonstram concentração nos centros urbanos de maior dinamismo demográfico e 

econômico, supostamente vinculadas às demandas por capacitação de mão-de-obra 

produtiva, profissionalização e aprimoramento técnico e tecnológico, que ainda não 

alcançam as áreas mais distantes desses centros. 
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Tais informações conseguem capturar as principais características da região 

oeste e sudoeste paulista (pontos críticos de kernel), que aparentemente mantêm certa 

especialização econômica vinculada ao setor agropecuário mas sugere, de outro lado, 

certa concentração do valor adicionado em poucos municípios (mais desenvolvidos, de 

maior PIB e maior IDH, por exemplo). Nesse caso, explica-se a coincidência das áreas 

mais críticas dos mapas de kernel com os municípios de menor porte, que possuem 

potencial de crescimento e desenvolvimento, mas ainda não o manifestaram. 

Em contraponto às informações acima, observa-se pela Figura 7.2 adiante que 

as áreas menos críticas ou mais desenvolvidas, equivalentes às cores frias nos mapas de 

kernel, sobrepõem-se aos principais eixos rodoviários do Estado, onde se localizam as 

maiores zonas de tráfego e corredores viários responsáveis pela circulação da frota 

regional de veículos e cargas, produção e circulação de mercadorias e serviços, 

produção de energia e meios de comunicação. Nesses corredores concentram-se os 

maiores volumes de geração e de atração de viagens, em função dos pólos mais 

dinâmicos da economia, como a Macrometrópole Paulista, definida como o espaço 

expandido das três regiões metropolitanas de São Paulo (São Paulo, Campinas e 

Baixada Santista) em direção a Sorocaba e São José dos Campos. Esses eixos também 

são responsáveis pelos fluxos de mercadorias e de negócios entre as regiões sul, norte e 

centro-oeste, visando o alcance ao Porto de Santos ou no tráfego de passagem para as 

principais rodovias que ligam ao Mercosul. 

De fato, essas áreas tendem a coincidir com os municípios e regiões detentoras 

das condições mais favoráveis do ponto de vista da saúde, do saneamento, do meio 

ambiente e, sobretudo, dos aspectos socioeconômicos, onde estão presentes os 

principais centros urbanos, indicados pelos círculos das aglomerações urbanas 

mostrados no mapa. 

A análise espacial, por oportuno, também demonstra que os municípios mais 

críticos tendem a melhorar as condições de saúde, saneamento e meio ambiente quanto 

mais se aproximam geograficamente dos centros urbanos desenvolvidos, o que sugeriria 

uma influência da contiguidade territorial nos resultados da pesquisa. Esse aspecto 

parece relevante quando se considera que os pontos críticos de kernel apresentam 

características divergentes desses centros, tais como a especialização econômica (baixa 
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diversidade das atividades econômicas), distância de centralidades urbanas e das regiões 

mais aparelhadas do ponto de vista da infraestrutura e serviços, baixa atratividade de 

negócios, debilidades orçamentárias municipais, baixa qualificação de mão-de-obra, 

entre outros. 

Nesse sentido, parece razoável supor que quanto mais se aproxime desses 

centros urbanos desenvolvidos, melhores seriam as condições de saúde, saneamento, 

ambiente e socioeconomia, imaginando-se que as eventuais carências da população 

sejam supridas de forma mais imediata ou acessível quanto mais se aproxime dessas 

áreas infraestruturadas. 

O fator de contiguidade, nesse sentido, pode auxiliar na tomada de decisões dos 

planejadores e gestores municipais, estaduais ou em nível nacional, quando do 

reconhecimento das áreas consideradas mais críticas (mais afastadas de Hospitais e 

Unidades de Atendimentos, por exemplo), a fim de viabilizarem estratégias de 

intervenção, crédito, financiamento de projetos e programas setoriais, etc. Casos 

recentes, como o próprio Atlas do Abastecimento de Água da ANA ou mesmo o PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento, têm dedicado suas estratégias de alocação de 

recursos para situações que revelem tais condições, ou seja, configurando “pacotes” de 

auxílio a municípios de pequeno porte ou que estejam em abaixo de um certo nível de 

IDH ou, ainda, que apresentem – do forma relativamente homogênea – níveis 

semelhantes de debilidade econômica, social ou ambiental. 
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Figura 7.2. Situação do Mapa de Kernel em Relação às Principais Rodovias 
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Apesar do dinamismo econômico pujante nessas áreas, alguns cuidados 

merecem particular atenção por parte do planejador. Primeiro porque o mapa de kernel 

reflete um conjunto de dados combinados agregados e, como há muito se conhece, 

subsistem problemas nas periferias dos grandes centros urbanos, principalmente no que 

concerne à questão ambiental – entre eles, a proteção dos mananciais de abastecimento 

público –, à saúde e ao saneamento. 

Tais particularidades somente seriam captadas a partir de estudos detalhados e 

segmentados dessas áreas, mais distantes de um estudo ecológico e talvez mais 

próximos de estudos de casos-controle ou coortes. São exemplos dessa questão as cerca 

de 2 milhões de pessoas que residem em favelas na Grande São Paulo, muitas delas 

sobre Áreas de Proteção de Mananciais. Ponderando-se o fato que a maior parte dos 

mananciais vulneráveis situa-se em regiões onde é menor a disponibilidade hídrica, de 

acordo com os dados do Atlas Brasil (ANA, 2011), justifica-se a necessidade de 

cuidados extremos na proteção e no uso sustentável dos recursos hídricos e ambientais 

nessas localidades, sob pena de impactarem atividades econômicas e, inobstante, a 

saúde. 

Outra questão, não menos importante, é que o ritmo de crescimento e expansão 

urbana observado em muitos municípios, aliado à grande concentração populacional 

(frequentemente com percentuais de urbanização acima de 90%) colocam sob pressão 

crescente os recursos hídricos disponíveis para a finalidade de abastecimento público, o 

que significa que as ocupações estão colidindo – cada vez mais – com as zonas 

ambientalmente sensíveis ou, ao menos, de interesse para o abastecimento das cidades e 

dos aglomerados urbanos (CONEJO et al., 2009). 

Tal aspecto reflete diretamente na qualidade das águas, por meio de problemas 

relacionados à inadequação no uso e ocupação do solo, ao lançamento clandestino e/ou 

sem tratamento adequado de esgotos domésticos, resíduos sólidos e despejos industriais, 

geração de excedentes de cargas difusas (run off urbano), assoreamento e degradação 

das áreas de preservação permanente, dentre outros. Tais problemas resultam em 

prejuízos diretos à condição de saúde e do saneamento, conforme comentam LIBANIO 

et al. (2005). 
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De volta à verificação dos pontos críticos do mapa de kernel, fica evidente que a 

simples identificação das áreas mais precárias não torna simples o engendramento de 

soluções ou de diretrizes para o planejamento e o desenvolvimento local e regional. 

Há, por certo, uma numerosa e complexa combinação de atores, arenas e 

variáveis envolvidas que, diante de outros aspectos peculiares a cada espaço geográfico, 

bem como de questões institucionais e socioculturais, exige sensível esforço analítico e 

metodológico para o enfrentamento da questão. 

Ainda que a questão do saneamento mereça a maior parcela de atenção – 

porquanto parece concentrar os maiores níveis de relacionamento com a condição de 

saúde – aspectos relacionados ao potencial de desenvolvimento econômico, equidade e 

justiça social, ética e sustentabilidade urbana e ambiental são questões indissociáveis ao 

planejamento dessas áreas. De modo geral, o ritmo de crescimento dos municípios e 

aglomerações urbanas, a velocidade de sua expansão demográfica, as suas 

características de ordenamento territorial – indistinguível de aspectos de salubridade e 

pobreza, sobretudo no caso dos grandes centros urbanos – e os efeitos derivados da 

concentração de relevantes atividades econômicas deverão levar, no que respeita às 

preocupações mais estritas deste estudo, a uma série de orientações e diretrizes 

características. 

Essa questão é essencial quando se pretende motivar a mobilização de recursos, 

de governos e instituições, em torno do planejamento e do desenvolvimento, sobre os 

quais, inclusive, requer-se uma estrutura governativa e de gestão apropriada, qualificada 

ou até mesmo sofisticada, pronta a lidar com interesses municipais ou regionais em 

diversas formas e magnitudes. 

Sob a perspectiva dos problemas e impactos sobre a saúde e sobre o saneamento, 

há um entrecruzamento muito maior de conflitos, em proporções muito mais complexas 

e ampliadas. Os resultados obtidos quanto à combinação das variáveis sanitárias, 

socioeconômicas, ambientais e de saúde, refletidas por meio dos pontos críticos de 

kernel, captam exatamente essa dimensão, sugerindo que as diretrizes e soluções a 

serem empreendidas e os subsequentes investimentos, de natureza pública ou privada, 

considerem a necessidade de integração e de execução coordenada, mais complexa ou 
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simplesmente diferenciada em cada uma das realidades abrangidas (local, por UGRHI, 

por Região Administrativa ou mesmo por Departamentos de Saúde). 

No caso dos grandes aglomerados urbanos, igualmente, estas acusam uma aguda 

combinação de complexidade física e operacional com o crescimento acentuado das 

demandas urbanas, estas fortemente associadas ao crescimento acelerado e dos níveis de 

pobreza social, configurando-se um cenário de dificuldades que é específico a estas 

aglomerações, e que requer, em muitas ocasiões, posturas, planejamento e intervenções 

públicas igualmente singulares e não menos complexas. 

Certamente, um dos casos mais emblemáticos, nesse sentido, é o das regiões 

metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista, inseridos no contexto da 

Macrometrópole Paulista, cuja complexidade urbana e das soluções associadas remete a 

abordagens mais integradas, tanto das questões de saúde e saneamento, quanto dos 

intensos fluxos econômicos, demandas pela proteção dos recursos naturais e fontes 

hídricas – cujas disponibilidades hídricas são há muito disputadas – e justiça social. 

É nesse contexto que surge a necessidade de coordenação de esforços em torno 

de estratégias e planos integrados de desenvolvimento, como por exemplo, a desejável 

sintonia entre o planejamento local (Planos Diretores Urbanísticos, Planos Setoriais, 

Planos Orçamentários e Plurianuais) e os planos estratégicos supramunicipais, com 

destaque para os Planos de Desenvolvimento Regional, Plano Diretor de Transportes 

Estadual, Plano Estadual de Recursos Hídricos e Planos de Bacias Hidrográficas e, 

especificamente à macrometrópole, aos Planos de Recursos Hídricos das Bacias do Alto 

Tietê, do PCJ e da Baixada Santista, Planos Diretores de Abastecimento de Água e, 

mais além, com o recente estudo e proposição de alternativas no âmbito da elaboração 

do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole 

Paulista, atualmente em curso. 

Este último traz inovações ao inserir variáveis socioeconômicas (incluindo as 

restrições e potencialidade do uso e ocupação do solo), ambientais e institucionais para 

estabelecer o que se denominou de território de oportunidades, cuja noção remete ao 

aproveitamento dos potenciais de crescimento econômico regional em bases 

sustentáveis.  
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8. DIRETRIZES E SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO E AO 

DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL 

Embora grande parte dos desafios oriente-se pelos problemas já conhecidos nos 

diversos municípios brasileiros, sobretudo em relação ao crescimento populacional e à 

ocupação territorial, com suas consequências de ordem sanitária, social e econômica, há 

que se considerar as várias transformações pelas quais têm passado o Estado de São 

Paulo, impregnadas de particularismos e especificidades, o que leva à busca de soluções 

inovadoras e aderentes a esta realidade. 

Estas transformações vêm estabelecendo desafios crescentes, que devem impor, 

caso se deseje a manutenção de um padrão distintivo aos municípios paulistas, decisões 

importantes quanto a questões estratégicas. Uma delas é a necessidade de se estabelecer 

os vínculos interinstitucionais que permitam a definição, da parte daqueles que detêm 

capacidade decisória, de uma agenda de temas e preocupações relevantes acerca dos 

problemas e dificuldades verificadas nas regiões indicadas pelos pontos críticos de 

kernel. Não se trata, evidentemente, de absorver nesta esfera institucional todos os 

desafios observados, mas de percebê-los quanto à sua escala, dimensão e complexidade, 

isto é, seus efeitos, impactos e polarizações que eventualmente possam ser exercidos 

tanto no nível local municipal quanto na dimensão regional. 

Deve haver uma distinção destes assuntos, orientando a construção de um 

processo de planejamento baseado numa estrutura coordenada, integrada e convergente 

aos interesses públicos e, obviamente, das populações abrangidas. 

Entre essas questões prioritárias ou estratégicas também se incluem, sem dúvida, 

aquelas relacionadas à melhoria das condições de mortalidade e morbidade nas 

localidades mais pressionadas por taxas e índices ainda insatisfatórios, cujas melhorias 

devem ser devidamente vinculadas a um esforço coordenado de estímulo e incentivo de 

atividades econômicas compatíveis, geração de emprego e renda, provisão de 

infraestrutura de saneamento e transporte, promoção da inovação tecnológica, 

capacitação e profissionalização, recuperação e proteção ambiental, entre outros. 

Quer-se dizer, por óbvio, que o conjunto de municípios, áreas e regiões mais 

críticas e precárias, do ponto de vista dos resultados da presente pesquisa, requerem 
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prioridade e, portanto, diretrizes e planos diferenciados para o enfrentamento mais 

emergente dos problemas verificados. 

Naturalmente, há uma ordem de preocupações que permeia esse esforço, cuja 

preocupação tem raízes no longo período de baixo crescimento da economia brasileira e 

da ausência de políticas habitacionais e urbanas atentas ao ritmo frenético das 

transformações internas ao município. 

Mesmo com um bem sucedido processo de desenvolvimento econômico que se 

planeje implementar, não há garantias totais de que os efeitos comandados pelo 

mercado assegurem a solução dos problemas sociais. O processo macroeconômico se 

mostrou, nos últimos anos, menos inclusivo do que se esperaria, gerando expectativas – 

não confirmadas - quanto ao incremento de emprego e renda e gerando ou agravando 

outros problemas urbanos, de caráter nitidamente social, como os conflitos de uso e 

ocupação do solo, os déficits habitacionais, as insuficiências dos sistemas de transportes 

e a degradação das condições ambientais urbanas. 

A conjunção dos fatores de ordem econômica e social tem rebatimentos na 

organização territorial que também devem ser problematizados. Sem dúvida, resolver o 

drama sanitário, ambiental e social dos municípios, assim como os problemas de 

mobilidade, acessibilidade e serviços públicos urbanos, que se avolumaram 

substancialmente nas últimas décadas, escapa ao leque de soluções circunstanciais, 

exigindo recursos incompatíveis com as disponibilidades atuais. Por outro lado, 

renunciar a padrões adequados de infraestrutura, salubridade humana e ambiental 

também tem um custo, na medida em que, primeiro, dá a impressão que o município se 

estratifica socialmente e, um segundo ponto, porque afasta a concepção da condição 

mais razoável que pode ser desenhada em prefigurações acerca do futuro. 

É nesse sentido que as diretrizes ora formuladas visam contribuir para a 

construção de novas formas de planejamento – complementares ou adicionais às atuais 

– buscando aproximar as demandas aos conceitos de sustentabilidade das cidades, o que 

significa orientar o desenvolvimento local e regional (social, econômico, ambiental e 

jurídico-institucional) para a melhoria da qualidade de vida da população, para a 

equidade e para a produção e a organização do território, assegurada a sua função social. 
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Ainda que os resultados da presente pesquisa, pertinentes às relações entre 

saúde, saneamento, ambiente e socioeconomia, sejam por si só suficientes para ensejar 

uma ampla reflexão e apontar caminhos para o planejamento e o desenvolvimento 

paulista, a proposição de diretrizes – como ora se põe em evidência – acaba por 

incrementar e reforçar tais pontos de vista, refletindo as recomendações e sugestões do 

autor para que vislumbrem mudanças rápidas e eficazes. É nesse contexto que são 

indicadas as propostas e diretrizes seguintes. 

8.1. Diretrizes de Caráter Geral 

 Adoção da Noção de “Cidade Sustentável” no Planejamento Local e Regional 

A primeira diretriz preconiza a adoção da noção de “cidade sustentável” à 

prática do planejamento local ou regional. Conforme explicita o Estatuto da Cidade (Lei 

Federal 10.257/01), o cenário desejado para a gestão das cidades, de certo modo, está 

representado nas diretrizes estabelecidas pelo seu artigo 2o que, ao regulamentar os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabeleceu o seguinte: 

Art. 2o - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis (o destaque é nosso), entendido como 
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações; 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 
sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente (...). 

De fato, essa noção admite um conjunto de preocupações que caminham ao 

encontro dos conceitos natos do desenvolvimento sustentável, tal qual expressos no 

Relatório Brundland: “desenvolvimento sustentável é aquele que responde às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de 

prover suas próprias necessidades” (PALSULE, 2004). 
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Ainda que a noção de cidade sustentável esteja fortemente associada à dimensão 

local, qualquer estratégia ou planificação regional depende desse conceito para ajustar 

as propostas de desenvolvimento às capacidades e fragilidades locais e regionais, 

conforme aliás, já é objeto de planos regionais setoriais (Planos de Bacia Hidrográfica, 

por exemplo). 

A ideia motriz, nesse caso, é fazer com que as propostas de desenvolvimento 

social e econômico não sejam vinculadas, somente, ao desejo de crescimento e 

expansão urbana, produtiva ou financeira, sob o apelo de isenções fiscais e parafiscais, 

atração desmedida de empreendimento imobiliários e atividades econômicas poluidoras 

ou impactantes, entre outros. Esse desafio, entendido à luz de uma construção solidária 

dos planos, sintetiza a necessidade de uma série de medidas e estratégias a serem 

empreendidas pelo planejador – geralmente o poder público municipal ou estadual - no 

sentido de assegurar o alcance desses objetivos, muito embora se considere que esse 

processo seja cadenciado e sujeito a pactuações sociais e políticas não menos 

complexas. 

 Integração Interinstitucional prévia à Construção do Planejamento 

Um dos principais aspectos que são antevistos à consolidação do processo de 

planejamento dá conta, exatamente, da necessidade de articulação e integração das 

diversas instituições e agentes intervenientes, sejam estes públicos, privados e da 

própria sociedade civil organizada. 

Há duas ordens de questões a serem consideradas: a primeira diz respeito às 

demandas pela integração institucional no ambiente interno à administração pública, aí 

compreendidas as relações internas e as articulações entre os órgãos públicos, sejam 

estes da administração direta ou indireta; e, a segunda, refere-se ao exercício desta 

integração com o chamado público externo, aí compreendidos os agentes públicos 

(principalmente da esfera estadual e federal), privados e da própria sociedade civil 

organizada, cujos instrumentos para a concretização desse relacionamento pode advir de 

uma multiplicidade de alternativas, nas quais se inserem desde as parcerias, os 

convênios de cooperação, os acordos, entre tantos outros. 
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Na ambiência interna à administração pública, há que se prever o 

estabelecimento de mecanismos que assegurem um processo de articulação funcional 

entre os diversos órgãos, o que significa ampliar a capacidade administrativa e gestora 

destas instâncias orientada ao planejamento baseado na noção de cidade sustentável. Em 

outras palavras, admite-se como condição desejada a mudança de paradigma da 

administração pública – agora necessariamente mais gerencial – tornando-a menos 

burocrática e reativa e mais pró-ativa, isto é, com melhores condições de planejar e gerir 

o espaço local e regional. 

Por evidente, essa condição não evolui somente com a idealização de estruturas 

organizacionais diferenciadas, mas pressupõe, também, romper entraves procedimentais 

e culturais internos aos órgãos de modo a criar a desejada coesão administrativa e 

gerencial em prol da prática do planejamento. Além disso, deve-se destacar a 

necessidade de integração intersetorial, possibilitando que os processos decisórios 

estejam respaldados pelos diferentes setores intervenientes, por exemplo, a partir da 

articulação de departamentos e conselhos setoriais na resolução de problemas comuns, 

caso típico a ser aplicado aos projetos de infraestrutura de saneamento (micro e 

macrodrenagem, pavimentação e acessos viários e sistemas de saneamento básico). 

No caso do relacionamento com o público externo, pode-se antever uma 

sistemática orientada às articulações com diversos atores intervenientes e com interesse 

no desenvolvimento local e regional, entre eles, os agentes econômicos (grupos 

privados, empreendedores, agentes financeiros e de crédito), públicos e a própria 

sociedade civil, esta última objeto de item específico apresentado na sequência. 

Também são indicadas parcerias, termos de cooperação técnica, protocolos de intenção 

ou convênios com entidades de fomento ou de classe, tais como o Sistema S (SESC, 

SESI, SENAI), Sebrae, Fiesp/Ciesp, dentre outros órgãos com atuação local ou 

regional. 

Pode-se prever que os empreendedores e investidores privados encontrem 

condições mais favoráveis ou diferenciadas para a realização de projetos e obras no 

município ou região, condições estas necessariamente articuladas a um planejamento 

sistêmico, que possibilite o acompanhamento das intervenções pelos diversos agentes 



 

243 

intervenientes e, principalmente, pactuando local ou regionalmente a distribuição dos 

benefícios. 

Não obstante, aos agentes públicos com atuação no município (Procuradoria do 

Estado/ Ministério Público, Sabesp, Cetesb e Polícia Militar) também devem ser 

asseguradas condições para a participação e envolvimento no processo de planejamento, 

com vista à legitimação do exercício decisório, a partir das demandas identificadas e 

vivenciadas por estes atores. 

 Instrumentalização do Processo de Planejamento 

Pode-se considerar que há razoável quantidade de instrumentos técnicos, 

jurídico-institucionais e administrativos disponíveis para o exercício do planejamento, 

incluindo o ferramental disponibilizado pela presente pesquisa.  

A escolha dos instrumentos adequados, incluindo bases de dados consistentes, é 

essencial para que o planejamento ocorra sem equívocos, sobretudo quando se exige 

uma ação interdisciplinar ou multifuncional. 

Os objetivos da instrumentalização devem ser claros o bastante para 

estabelecerem uma relação funcional e de vinculação entre a existência e o uso destas 

ferramentas e as metas estabelecidas no Plano desejado, no sentido de garantir, por um 

lado, a ampliação da capacidade de reação do poder público às demandas e problemas 

existentes e, por outro, a integração e a agilização dos procedimentos administrativos, 

das operações e do próprio planejamento municipal e regional existentes.  

 Amplo Envolvimento e Participação nas Etapas de Planejamento 

Um dos grandes avanços na Constituição Federal foi a incorporação da 

participação dos cidadãos nas decisões de interesse público, após anos de luta dos 

movimentos populares. O Capítulo IV do Estatuto da Cidade também cuida de 

assegurar mecanismos de controle social e participação. 

O interesse da população em participar pode encontrar lugar em todas as 

dimensões e etapas do planejamento, ou seja, desde a sua formulação até a negociação 

das estratégias, ações e soluções previstas ou, ainda, no acompanhamento de sua 



 

244 

implementação, controle e acompanhamento. Uma série de instrumentos possibilita e 

amplia as formas de integração da sociedade, desde a constituição de órgãos colegiados 

até a realização de debates, audiências, consultas públicas, conferências, planos e 

projetos de lei de iniciativa popular, referendos e plebiscitos. 

As disputas presentes nas relações de poder impuseram, ao longo da história, a 

necessidade de democratização das ações públicas, especialmente na esfera municipal, 

voltadas para os interesses e direitos de todos, incorporando uma nova dimensão à 

relação Estado-Sociedade. Hoje, a população detém o direito de intervir diretamente na 

organização de seu espaço de vida, em sua cidade. Este é um dos fundamentais aspectos 

da luta histórica da população na busca pela integração e pela democracia. Os 

instrumentos previstos dão passagem a uma nova cultura política, embasada na 

complementaridade entre democracia participativa e representativa e, também, ao 

chamado empoderamento (empowerment) da sociedade, traduzindo-se na maior 

amplitude, efetividade e capacidade de decisão da população e dos beneficiários reais 

ou potenciais. 

Assegurar o direito de participação dos cidadãos e agentes interessados em todo 

o processo de planejamento, pragmaticamente, significa garantir a integração da 

comunidade aos processos decisórios, à informação e à inclusão social. 

 Integração Intersetorial 

Um dos aspectos fortemente relacionados à prática exitosa do planejamento em 

nível local ou regional, que envolvem múltiplas variáveis, escalas ou dimensões da 

realidade, refere-se à necessidade de maior integração entre os planos, projetos, 

programas, políticas e instituições setoriais, mediante a criação de interfaces entre os 

seus instrumentos, diretrizes ou mesmo objetivos comuns. 

Concretamente, há que se promover – na formulação e na implementação do 

planejamento – um amplo esforço para ajustar, política e administrativamente, regras 

processuais e procedimentos técnico-operacionais, administrativos e jurídicos, evitando 

que subsistam trabalhos justapostos ou conflitantes, que possam descredibilizar o 

processo de planejamento ou, de igual maneira, torná-lo demasiado formal e 

burocrático. Isso significa, em termos práticos, buscar a integração de instâncias 
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municipais (órgãos da administração direta e indireta), regionais (Consórcios 

Intermunicipais, Comitês e Conselhos Regionais) e estaduais (órgãos da administração 

direta estadual, Emplasa, DAEE, SEADE, Concessionários de Serviços Públicos tais 

como Sabesp, Cesp, Eletropaulo, Comgás, etc.). 

Muito embora ainda subsistam problemas para essa articulação, tais como a 

própria ausência de um marco legal que o incentive (e, por conseguinte, de mecanismos 

específicos para o financiamento de iniciativas regionais), há que se prever que o 

processo de planejamento intersetorial caminhe muito mais para um destino de coesão 

do que propriamente de fragmentação, principalmente porque a cidade ou região 

sustentável não pode ser mais compreendida apenas como um grupo de compartimentos 

ou problemas isolados, sujeitos, cada qual, a políticas e pressões específicas. 

Assim, integrar políticas e sistemas setoriais torna-se pré-requisito para a 

exequibilidade do planejamento segundo uma lógica coordenada, sobretudo quando a 

perspectiva é de integração e de democratização. 

Não menos importante é a questão dos recursos – físicos, financeiros e humanos 

– para o desenvolvimento das atividades de planejamento. Dada a importância conferida 

pelas Constituições Federal e Estadual e pela legislação infraconstitucional ao 

desenvolvimento sustentável, torna-se imperativo que se estabeleçam mecanismos que 

assegurem a destinação de recursos para esse processo, porquanto trata-se de uma 

questão estratégica ao desenvolvimento local e regional, do ponto de vista político, 

institucional e técnico-operacional. 

Na presente contribuição à prática do planejamento, essa relação é tão possível 

quanto necessária, carente, porém, de algumas distinções. O Plano Diretor, por 

exemplo, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, não 

devendo se confundir com os planos de desenvolvimento integrado do município, com 

os planos urbanísticos (ou Planos de Urbanização, no caso das ZEIS) ou, tampouco, 

com o Plano Plurianual. 

O Plano Diretor e o Plano Plurianual (PPA), de forma singular, se 

complementam. O PPA contém os programas da administração pública, ou seja, as 

diretrizes, os objetivos, e as metas da administração para um período definido, prevendo 
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e detalhando os recursos públicos envolvidos. Normalmente o PPA incorpora metas de 

produção de equipamentos ou serviços. O Plano Diretor, a seu tempo, contém diretrizes 

gerais e de desempenho que orientam a elaboração do PPA e dos demais instrumentos 

de implantação do plano diretor, sobretudo pelo fato de preconizar o ordenamento do 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, tal qual 

enunciadas na Constituição Federal. 

Essa relação de complementaridade estende-se, do mesmo modo, à Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista que o Plano Diretor pode, em grande medida, 

subsidiar por meio de suas diretrizes e estratégias gerais a construção e proposição anual 

da LDO pelo Executivo Municipal, devendo lembrar-se que esta última estabelece as 

prioridades e metas da administração municipal, a estrutura e a organização dos 

orçamentos, além das diretrizes para a execução destes e as disposições sobre as 

alterações na legislação tributária. 

O planejamento, per si, configura-se como um dos elos mais evidentes desse 

relacionamento. Se o planejamento do uso e ocupação do solo e a gestão urbana são 

previstos e disciplinados pelo Plano Diretor (o qual define mecanismos, critérios e 

formas de implementação e de desempenho dos sistemas), é no Plano Plurianual, na 

LDO e no Orçamento Anual que há o detalhamento e a mobilização dos recursos 

públicos (pessoal, material, equipamentos e recursos financeiros), peculiares do 

executivo, para a sua efetividade e aplicação, cujo detalhamento está, a estes, adstrito. 

 Capacitação Técnica voltada ao Exercício do Planejamento Local e Regional 

Para que um processo de planejamento avançado e aprimorado ocorra, de forma 

integrada, é indispensável que a metodologia, os recursos e o capital humano sejam 

adequados à dimensão do desafio que se põe em evidência. 

Dessa maneira, recomenda-se que sejam fomentados, junto a instituições de 

ensino e pesquisa, órgãos técnicos de planejamento e demais entidades, programas e 

ações de treinamento e capacitação destinadas a ampliar e qualificar o quadro de 

profissionais aptos ao exercício do planejamento sistêmico. Tais ações devem ser 

estruturadas (público alvo, conteúdo mínimo e agenda de temas relevantes) de forma 
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relativamente simples, para se tornarem exequíveis, mas consistentes, para alcançarem 

os objetivos. 

Idealmente, deve ser elaborado um plano de capacitação que almeje, o quanto 

seja possível, o aproveitamento de potencialidades locais (profissionais com 

conhecimento ou residência nas áreas de influência dos planos), visando otimizar a 

alocação de recursos e aumentar a eficácia do processo de planejamento. 

8.2. Diretrizes Específicas 

 Apoio a Municípios de Pequeno Porte 

Conforme comentado nos resultados da pesquisa, a maior parte dos pontos 

críticos observados coincidem com municípios de pequeno porte. Conforme exposto, 

dos 162 municípios com maiores valores demonstrados nos Mapas de Kernel, 

correspondentes ao primeiro quartil, 118 (73%) possuem menos de 15 mil habitantes. 

Esse conjunto de municípios representa 18% do total de cidades paulistas (118 

em relação ao universo de 645 municípios) mas, em contrapartida, reúne pouco mais de 

732 mil habitantes, isto é, menos de 1,8% da população total do Estado. 

O que se põe em evidência, nesse caso, é que a viabilização de estratégias 

voltadas ao planejamento e ao desenvolvimento social, econômico e ambiental de 

municípios de pequeno porte abrangeria um número significativamente reduzido da 

população o que, por outro lado, poderia revelar ganhos substantivos às regiões nas 

quais os municípios se inserem. Em síntese, a ideia ora preconizada é a de que com 

menor esforço – e provavelmente poucos recursos – se obtenham melhorias 

amplificadas da saúde, saneamento, meio ambiente e socioeconomia dos municípios e 

das diversas regiões, ensejando ganhos relevantes do ponto de vista da qualidade de 

vida. 

Além disso, outras questões também podem ser consideradas como motivadoras 

de um esforço concentrado e dirigido a municípios de pequeno porte, quais sejam: 

• os municípios de pequeno porte possuem severas limitações quanto à 

capacidade técnica, institucional, jurídica e administrativa para pôr em 
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marcha planos e estratégias de organização territorial e integração regional. 

Concentram-se, usualmente, na mitigação de problemas setoriais, imediatos 

ou de curto prazo; 

• aos municípios abaixo de 20 mil habitantes não é compulsória a elaboração 

de planos diretores urbanos, conforme preconiza o artigo 182 da Constituição 

Federal; 

• é rarefeita, nesses municípios, a existência de legislações específicas 

pertinentes a aspectos ambientais, urbanísticos, habitacionais e sanitários, o 

que se reflete na ausência de instituições locais aptas ao envolvimento e 

participação qualificada em foros regionais de  planejamento e gestão 

(comitês de bacia e demais órgãos e entidades com atuação consultiva ou 

deliberativa de abrangência regional); 

• à exceção da condição política, são débeis as estruturas municipais capazes de 

atrair empreendimentos e captar recursos para o desenvolvimento local, 

traduzindo-se na limitação dos orçamentos e receitas municipais.  

Outras restrições são atribuíveis aos municípios de pequeno porte, tais como a 

debilidade para a viabilização de contratações por meio de licitações públicas, 

assessoria jurídica, entre outras. O que se destaca, é a fragilidade da estrutura municipal 

ante a responsabilidade da elaboração, condução ou participação em ações de 

planejamento local ou regional, cuja tarefa tem de ser amparada por outras esferas de 

atuação. 

Na ausência de entidades regionais que promovam, de forma sistemática, esse 

planejamento, os Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de Bacia e os Consórcios 

Intermunicipais – por meio dos Planos de Bacia – tem preenchido parcialmente essa 

lacuna, tornando a política de recursos hídricos o foco de motivação de iniciativas em 

nível local e regional. 

Os instrumentos de planejamento e gestão previstos pelas políticas de recursos 

hídricos e proteção de mananciais, em âmbito federal ou estadual, mostram que são 

possíveis as interfaces entre o planejamento urbano, social, econômico e ambiental e o 
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planejamento e gestão dos recursos hídricos. Nas diretrizes dessas políticas setoriais 

está explícita a necessidade de articulação e integração dos sistemas de recursos hídricos 

com as demais políticas setoriais, em especial a de proteção ambiental e de 

desenvolvimento urbano, o que remete ao fortalecimento de espaços institucionais 

especificamente criados para as discussões e deliberações em nível local ou regional, 

conforme enunciado. 

Trata-se, pois, de um vazio histórico, tendo em vista que a experiência brasileira 

de gestão de bacias hidrográficas é recente - e, pode-se dizer, muitas delas se iniciaram 

pelo Estado de São Paulo – de modo que algumas iniciativas circunscritas às políticas 

de recursos hídricos podem ser destacadas como precursoras da organização dos 

sistemas de gestão urbana (caso emblemático da RMSP), preenchendo o vazio 

institucional decorrente do período pós-Constituição Federal, quando aos entes 

federados foi conferida autonomia política e administrativa. 

Ainda que todas as UGRHIs do Estado possuam planos de bacia hidrográfica, 

não se pode relegar a discussão da inserção regional do município – e a discussão de 

suas estratégias de desenvolvimento – a um Plano de Bacia, ainda que o mesmo tenha 

capacidade para tal. Há, sim, que serem organizadas forças-tarefa, recursos, entidades 

específicas de apoio, parcerias e, até mesmo, mecanismos institucionais que formalizem 

e operacionalizem esse apoio aos municípios de pequeno porte, tal qual proposto por 

GRISOTTO et al. (2009) quando indicaram a possibilidade do 

estabelecimento de ´pactos´ entre os atores (...) (Governos Municipais, Estaduais e 
Federal), na forma de Contratos ou Termos Sociais que estabeleçam 
responsabilidades e atribuições conjuntas, que ampliem a capacidade de 
governança desses entes públicos e que definam condições para a atração da 
iniciativa privada em investimentos e o envolvimento da população no controle 
social e ambiental. 

 Financiamento e Crédito a Programas de Estímulo ao Desenvolvimento Local 

e Regional 

Tendo em vista as limitações apontadas no item anterior, relacionadas à 

capacidade financeira e de investimento dos municípios de pequeno porte, sugere-se 

incorporar ao planejamento local e regional mecanismos específicos voltados ao 

financiamento e crédito destinado a situações dessa natureza. 
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Como forma de exemplificar as tipologias de porte de município segundo as 

fontes de recursos vigentes e disponíveis, são apresentados comentários sobre as 

dotações e inversões originadas da União, dos Estados e de organismos internacionais 

de fomentos, que atuam no financiamento de intervenções relacionadas ao saneamento 

ambiental. 

Para intervenções em mananciais, sistemas de produção de água e esgotamento 

sanitário em municípios de pequeno porte (<10.000 hab.) ou para aqueles enquadrados 

entre 10.000 e 50.000 hab., as fontes de financiamento usualmente têm abrangido 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU), Governos Estaduais ou da Caixa 

Econômica Federal, conforme ilustra o Quadro 8.1 seguinte. 
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Quadro 8.1. Tipologias de Operações de Crédito, segundo Porte do Município 

Municípios Tomadores Fontes de Recursos 
Propostas Tipos de Operação 

Municípios até 
50.000 hab.  

Concessionárias Estaduais, 
SAAEs, EMATER, FUNASA, 

Assoc. Comunitárias, 
Operador Privado 

OGU Recursos não reembolsáveis 
(total ou parcial) 

Gov. Estaduais Recursos não reembolsáveis 
(total ou parcial) 

CEF Operação de Crédito 

Municípios entre  
50.000  e 250.000 

hab. 

Concessionárias Estaduais, 
SAAEs, Operador Privado, 

Consórcios 

CEF Operação de Crédito 

BNDES Operação de Crédito 

OGU Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

Gov. Estaduais Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

Municípios acima 
de 250.000 hab. 

Concessionárias Estaduais, 
SAAEs 

BID / BIRD/ etc. Empréstimo Internac. 

CEF Operação de Crédito 

BNDES Operação de Crédito 

OGU Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

Gov. Estaduais Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

Municípios em 
Regiões 

Metropolitanas 

Concessionárias Estaduais 
SAAEs 

BID / BIRD/ etc. Empréstimo Internac. 

CEF Operação de Crédito 

BNDES Operação de Crédito 

OGU Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

Gov. Estaduais Recursos não reembolsáveis 
(parcial) 

OGU: Orçamento Geral da União; CEF: Caixa Econômica Federal; BNDES: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social; BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento; BIRD: Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) 

 

Em casos excepcionais os recursos podem ser oriundos do Ministério das 

Cidades ou do Ministério da Integração Nacional. Assinale-se que neste ou nos demais 

casos, devem ser definidas, para diferentes regiões, as variáveis de maior relevância 
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para subsidiar processos decisórios sobre investimentos, prioridades e arranjos 

institucionais propostos.  

Também ser levados em consideração os instrumentos técnicos, jurídico-

institucionais e administrativos para a formalização dos repasses e inversões, tais como 

convênios, contratos e acordos a serem celebrados com municípios para a transferência 

de recursos não-reembolsáveis. 

No caso das operações de crédito, não há restrições para que estas sejam viabilizadas 

junto ao BNDES, notadamente quando envolver o Governo do Estado de São Paulo e a 

concessionária de saneamento. Entretanto, verifica-se certa tendência de que se 

concentre atenções para outras escalas de municípios, devido aos maiores encargos de 

empréstimo (taxas de juros) e menores períodos de carência e amortização, quando 

comparados com créditos advindos do FGTS, operados pela CEF – Caixa Econômica 

Federal. Situação análoga se aplica aos empréstimos internacionais, de organismos de 

crédito tais como BID, BIRD, JICA entre outros. 

 Inovação e Empreendedorismo 

O sistema de planejamento de âmbito local ou regional deve contemplar grande 

esforço técnico no sentido da promoção da inovação, do empreendedorismo e da 

geração de oportunidades de crescimento socioeconômico e desenvolvimento 

sustentável. 

Sugerem-se, por exemplo, que sejam concebidas estratégias para (i) 

profissionalização da mão-de-obra, qualificação e capacitação voltados ao atendimento 

de planos de desenvolvimento e geração de oportunidades de negócios; (ii) 

estabelecimento de diretrizes para a promoção de novos empreendimentos e/ou 

dinamização econômica e fomento da base produtiva local (ou APLs – Arranjos 

Produtivos Locais); (iii) atração de investimentos e oportunidades; (iv) desenvolvimento 

do empreendedorismo local e regional, privilegiando as redes de cooperação, 

incubadoras de negócios, a produção mais limpa e sustentável; (iv) o equilíbrio da oferta 

e demanda do suprimento de bens e serviços essenciais à população; (v) assistência 

técnica para a diversificação e ampliação das atividades agropecuárias, destinadas às 

UGRHIs das regiões sudoeste e oeste do Estado de São Paulo, coincidentes com os 
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pontos críticos do mapa de kernel; (vi) em adição às ações do Programa de 

Compensação Social; (vii) desenvolvimento do econegócio; (viii) incentivos fiscais e 

parafiscais, microcrédito e viabilização de linhas de financiamento específica destinadas 

à inovação tecnológica e à criação de facilidades para a comercialização dos chamados 

produtos verdes; (ix) estabelecimento de parcerias com centros de biotecnologia e 

inovação, entidades de ensino e pesquisa e demais instituições, para a promoção do 

desenvolvimento sustentável; e (x) financiamento de estudos de atividades econômicas 

compatíveis com cada município e região, além de pesquisas sobre a capacidade de 

suporte para absorvê-las. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A análise dos resultados obtidos na pesquisa permite concluir que o conjunto de 

métodos e ferramentas utilizadas para a identificação e avaliação da associação entre as 

taxas de mortalidade e morbidade e as demais variáveis demográficas, sanitárias, 

ambientais e socioeconômicas, se mostrou eficaz e adequado, possibilitando verificar as 

diversas correlações existentes. 

Do ponto de vista estatístico, as relações intrínsecas à morbimortalidade 

revelaram correlações mais expressivas somente entre as morbidades, detectando-se, 

somente, ligeira associação entre a morbidade geral e a mortalidade por doenças 

infecciosas. Entre as prováveis razões para esse desempenho incluem-se as 

subnotificações de óbitos e nascimentos (menor probabilidade de ocorrência, dado que o 

Estado de São Paulo possui amplo nível de cobertura); o fato dos dados secundários 

obtidos estarem agregados e correspondentes apenas a 2010; o número considerável de 

municípios com mortalidade ou morbidade nulas ou sem registro para o mesmo 

período; o fato das internações não estarem evoluindo a óbito; ou, ainda, a própria 

vulnerabilidade na adoção desses indicadores. Também são destacáveis os problemas 

associados aos registros de doenças e óbitos, que poderiam negligenciar ou omitir 

múltiplas doenças ou causas de internações e mortes. 

As regressões lineares, realizadas a partir do relacionamento entre os dados de 

morbimortalidade e as dez variáveis independentes paramétricas contínuas, 

apresentaram resultados inexpressivos demonstrando, por vezes, relações invertidas, ou 

seja, contrárias às relações esperadas. Ainda que se tenha efetuada a remoção de outliers 

e dos valores iguais a zero das séries de dados, os resultados não alteraram de modo 

significativo, sugerindo que as medidas de associação entre as variáveis adotadas na 

presente pesquisa – por meio de análises estatísticas – sejam utilizadas com reservas e 

bastante cuidado. 

Entre as variáveis que revelaram melhores correlações, destacam-se: (i) 

associação entre o PIB per capita e a morbidade total; (ii) associação entre porcentagem 

de domicílios com renda até ½ salário mínimo e as taxas de mortalidade infantil; (iii) 

associação entre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH e a morbidade 
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total; (iv) associação entre o % de domicílios com coleta de lixo e a morbidade total; (v) 

associação entre os investimentos per capita em sistemas de abastecimento de água, 

previstos no Atlas Brasil, e a morbidade total, demonstrando que quanto menores os 

investimentos previstos no Atlas Brasil, maior é o percentual de internações. À exceção 

do último indicador, as demais associações já foram estudadas pela literatura, obtendo-

se correlações estatísticas mais fortes que as apresentadas nessa pesquisa. 

As análises espaciais efetuaram combinações e interpolações entre todas as 

variáveis, utilizando o processo hierárquico analítico com a finalidade de verificar as 

coincidências entre municípios e, desse modo, determinar as correlações espaciais 

decorrentes. Ao contrário das análises estatísticas, estas demonstraram melhores 

associações entre as variáveis dependentes e independentes, concluindo que: (i) as 

maiores taxas de mortalidade infantil e de mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias estão correlacionadas espacialmente a menores percentuais de cobertura de 

redes de água, esgoto e coleta de lixo; à existência de vulnerabilidade dos mananciais e 

sistemas de produção de água decorrentes do diagnóstico do Atlas Brasil; ao menor 

IDH; ao menor PIB per capita; ao menor porte dos municípios (quanto à população 

total); e a menores taxas de urbanização; e (ii) os maiores índices de morbidade geral, 

de morbidade por doenças diarreicas e gastroenterites e de morbidade por doenças de 

veiculação hídrica estão espacialmente associados a menores percentuais de cobertura 

de redes de água e coleta de lixo; ao menor IDH; ao menor PIB per capita; a maiores 

valores de IPRS (que indicam condições adversas quanto à riqueza, longevidade e 

escolaridade); ao menor porte dos municípios (quanto à população total); e a menores 

taxas de urbanização. 

Tais correlações, medidas por meio da análise espacial das intersecções de 

indicadores e municípios, possibilitou a classificação dos pontos e regiões mais críticas 

segundo três grupos de municípios, em ordem decrescente de coincidências (G1, G2 e 

G3), cuja quantificação gerou pesos relativos proporcionais a cada variável, visando à 

construção de uma avaliação multicritério. Essa última foi montada a partir do conjunto 

de variáveis e respectivos pesos obtidos da análise espacial e, também, por meio de um 

processo de consulta a 15 especialistas com notório conhecimento e experiência nas 

áreas de saúde, saneamento, meio ambiente, planejamento urbano e desenvolvimento 
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regional e recursos hídricos. Como resultado final, foi gerada uma equação 

multicriterial obtendo-se uma nota final para cada município, que foi utilizada para a 

elaboração dos Mapas de Kernel. 

Os mapas de kernel revelaram pontos mais críticos, ou seja, regiões onde se 

verifica maior intensidade na combinação das variáveis consideradas, revelando maior 

precariedade do ponto de vista demográfico, sanitário, ambiental, socioeconômico e de 

saúde nas regiões sul, sudoeste e oeste do Estado de São Paulo. 

Os resultados do mapa de kernel foram também analisados segundo a divisão 

das 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado - UGRHIs, 15 

Regiões Administrativas do Estado (RAs) e 17 Departamentos Regionais de Saúde, 

concluindo que os pontos mais críticos predominam nas UGRHIs do Ribeira do Iguape 

e Litoral Sul (UGRHI 11), Alto Paranapanema (UGRHI 14), Médio Paranapanema 

(UGRHI 17), Pontal do Paranapanema (UGRHI 22), Peixe (UGRHI 21), Aguapeí 

(UGRHI 20), Baixo Tietê (UGRHI 19), São José dos Dourados (UGRHI 18), 

Turvo/Grande (UGRHI 15), Pardo (UGRHI 4) e Mantiqueira (UGRHI 1), todas elas 

localizadas nas regiões sul, sudoeste e oeste paulista. Essas áreas coincidem com regiões 

cuja atividade econômica predominante é agropecuária, apresentando, também, baixas 

densidades populacionais, grande número de municípios de pequeno porte (abaixo de 

15 mil habitantes), baixas taxas de urbanização, menores PIB per capita e maior 

deficiência de infra estrutura urbana e de saneamento. 

O estudo concluiu, também, que 18% dos municípios paulistas que se encontram 

em condições críticas de acordo com o Mapa de Kernel reúnem, somente, 1,8% da 

população total e respondem por menos 15% do valor adicionado (VA) do Estado. Ou 

seja, a viabilização de estratégias voltadas ao planejamento e ao desenvolvimento de 

municípios de pequeno porte abrangeria um número significativamente reduzido da 

população o que, por outro lado, poderia revelar ganhos substantivos às regiões nas 

quais os municípios se inserem. 

Os pontos mais críticos também coincidiram com as Regiões Administrativas de 

Registro, Sorocaba, Marilia, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto e 

com os Departamentos Regionais de Saúde de Registro, Sorocaba, Bauru, Marilia, 
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Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto e São João da Boa Vista, cujas 

regiões encontram-se mais distantes dos grandes centros e aglomerações urbanas. Em 

contrapartida, as regiões menos críticas ou mais desenvolvidas coincidiram, 

predominantemente, com as três regiões metropolitanas paulistas, com os limites da 

macrometrópole e com os principais corredores viários responsáveis pela circulação de 

mercadorias e serviços, produção de energia e meios de comunicação. 

Com isso, os resultados globais da análise espacial, da avaliação multicritério e 

dos mapas de kernel conseguiram apreender a complexidade das associações e, ao 

mesmo tempo, permitiram identificar, avaliar e espacializar as regiões mais vulneráveis 

do Estado, ensejando a proposição de diretrizes e insumos para o planejamento 

municipal e regional, com vistas à redução das desigualdades, à melhoria das condições 

de saúde e de qualidade de vida e, também, ao desenvolvimento econômico e social dos 

municípios e regiões abrangidas. Nesse sentido, os resultados obtidos permitem concluir 

que as hipóteses testadas se confirmaram. 

Ainda que as análises espaciais apresentassem resultados consistentes e 

coerentes com outros estudos setoriais e planos regionais já elaborados para o Estado de 

São Paulo, deve-se ressaltar que os métodos empregados demonstram limitações, as 

quais devem ser consideradas no planejamento e viabilização de pesquisas semelhantes. 

Em primeiro lugar, destaca-se que as análises espaciais ora utilizadas empregam dados 

agregados, o que pode incorrer em resultados equivocados de algumas variáveis, tais 

como o tratamento de esgotos, como fora obtido na presente pesquisa. Essa agregação 

pode, ainda, negligenciar situações específicas das periferias dos grandes centros 

urbanos, cujas localidades podem apresentar problemas semelhantes – ou até mesmo 

piores – do que os pontos críticos de kernel. Também não é possível, pelo uso desse 

método, determinar relações de causalidade, tampouco atribuir as associações ao nível 

individual (falácia ecológica), cujas restrições demandam, minimamente, o cuidado e a 

atenção por parte do pesquisador na extensão dessa técnica a pesquisas similares ou, de 

outro lado, a elaboração de estudos mais detalhados e com área de abrangência menor, 

além de aprimoramentos metodológicos que possibilitem análises mais aprofundadas. 

Dos resultados obtidos, foram propostas as seguintes diretrizes: (i) adoção da 

noção de cidade sustentável no planejamento local e regional; (ii) integração 
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interinstitucional prévia à construção do planejamento; (iii) instrumentalização do 

processo de planejamento; (iv) amplo envolvimento e participação nas etapas de 

planejamento; (v) integração intersetorial; (vi) capacitação técnica voltada ao exercício 

do planejamento local e regional; (vii) apoio a municípios de pequeno porte; (viii) 

financiamento e crédito a programas de estímulo ao desenvolvimento local e regional; e 

(ix) inovação e empreendedorismo. 

A presente pesquisa, ao abordar um problema complexo e de grandes dimensões 

territoriais, revela ampla dependência de ações de governo para o seu equacionamento. 

Os problemas de integração intersetorial e interinstitucional das políticas e 

planejamentos setoriais encontram, nessas áreas, os seus maiores desafios. É nesse 

sentido que o conjunto de propostas e diretrizes ora apresentadas, voltadas ao 

aprimoramento do processo de planejamento, ensejam um vigoroso esforço técnico, 

institucional e gerencial que concretize as ações e políticas públicas destinadas ao 

desenvolvimento desses municípios e regiões. Tal esforço tende, ainda, a fomentar e 

racionalizar a integração das políticas e planos de saúde com o planejamento e a gestão 

dos setores de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento 

econômico e urbano, os quais seguem orientações próprias e nem sempre convergentes, 

conforme amplamente debatido na presente pesquisa. 

Considerando os avanços demonstrados pela pesquisa e o aprimoramento 

desejado nas etapas, estudos e ações futuras, são indicadas as seguintes recomendações: 

1) Ampliar a pesquisa, a partir da incorporação de novos indicadores – sobretudo 

ambientais e institucionais – visando oferecer maior acuidade e precisão no 

estabelecimento de interdependência entre as diversas variáveis e indicadores 

envolvidos no planejamento territorial e nas estratégias de desenvolvimento local e 

regional. Indicadores relativos ao saneamento ambiental não contemplados nessa 

pesquisa, tais como a drenagem urbana (áreas inundáveis e extensão de ruas 

pavimentadas, por exemplo), são recomendáveis; 

2) Detalhamento da análise, focalizando as regiões que se encontram em condições 

menos favoráveis do ponto de vista social, econômico, ambiental e de saúde, 

conforme destacado nesse trabalho (regiões sul, sudoeste, oeste e centro-oeste 
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paulista, em geral). Para essas regiões, sugerem-se estudos ecológicos mais 

aprofundados, em amostras de municípios (como, por exemplo, os clusters), ou 

mesmo em nível individual (estudos do tipo caso-controle, coortes, etc.), visando 

identificar os fatores causais das doenças e medir, com maior precisão, os níveis de 

exposição e o relacionamento com outras variáveis; 

3) Estender a abrangência do método, aplicando-a para todo o território nacional; 

4) Ampliar a análise, por meio da coleta e avaliação de dados históricos (pelo menos da 

última década) relativos à saúde, saneamento, socioeconomia e demografia, aspectos 

ambientais e institucionais, buscando-se reconhecer a evolução dos diversos 

fenômenos e, sobretudo, aprimorar a verificação das diversas interdependências 

entre eventos e variáveis. A esse respeito, recomenda-se que seja estudada a 

aplicação de instrumentos espaço-temporais, combinando modelagem estatística e 

ferramentas espaciais, tais como modelagens do tipo Global (associadas aos 

modelos de regressão tradicionais, incluindo-se o modelo do erro espacial / CAR – 

Conditional Auto Regressive ou Spatial Error Model) e Local (modelo espacial auto 

regressivo misto, SAR - Spatial Auto Regressive ou Spatial Lag Model). A 

utilização de tais modelos permitiria analisar a evolução temporal dos padrões de 

morbimortalidade, possibilitando o exame sequencial dos eventos e valores, além de 

viabilizar o exame das progressões e direções dos índices nas localidades estudadas. 

Por certo, esses modelos poderiam facilitar e melhorar a ambiência para a tomada de 

decisão, gerando mais elementos, resultados precisos e condições favoráveis para o 

planejamento e para a definição de diretrizes, estratégias, ações e investimentos 

destinados ao desenvolvimento local e regional; 

5) Incorporar, em eventuais análises históricas espaço-temporais, indicadores e 

variáveis relacionadas a intervenções, obras, empreendimentos, projetos e 

programas implementados nos municípios, em períodos previamente determinados, 

contemplando, por exemplo, temas setoriais como saneamento, saúde e proteção 

ambiental. A esse respeito, tanto a União quanto o Governo do Estado de São Paulo 

têm viabilizado diversas ações e projetos que poderiam ser avaliados, em cujo 

processo poderiam ser incorporados aspectos epidemiológicos complementares, 

além de abordar eixos antropológicos e econômicos nas análises, indicando-se o 
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emprego de metodologias auxiliares, como a desenvolvida pela Organização 

Panamericana de Saúde (BRASIL, 2004); 

6) Entendendo-se que a metodologia e o ferramental desenvolvido e demonstrado na 

presente pesquisa é sensivelmente relevante para as atividades de planejamento local 

e regional orientadas para o desenvolvimento, recomenda-se a sua utilização pelos 

órgãos públicos e privados (órgãos da administração direta e indireta do Poder 

Executivo Municipal e Estadual, EMPLASA, FIESP/CIESP, Associações 

Comerciais, entre outras), organismos gestores (Comitês e Agências de Bacia 

Hidrográfica, Conselhos de Meio Ambiente, Habitação, etc.), entidades de classe de 

âmbito local e regional, instituições de ensino e pesquisa e demais agentes 

intervenientes com atuação e interesse nos temas ora evidenciados. No caso 

particular do planejamento, sugere-se que os métodos e instrumentos sejam 

utilizados para subsidiar a elaboração e/ou atualização dos Planos Municipais de 

Saneamento compulsórios a todos os municípios brasileiros; Planos de Bacia 

Hidrográfica; Planos Diretores Urbanísticos e de Desenvolvimento Local; Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e demais planos setoriais específicos ou integrados, 

aplicáveis a um ou a vários municípios; 

7) Idealmente, sugere-se que os resultados da presente pesquisa sejam considerados na 

viabilização de atividades econômicas, inversões financeiras, investimentos, crédito 

e financiamento aos municípios paulistas que mais necessitam de aportes imediatos 

de recursos para a contenção ou reversão dos quadros mais críticos de pobreza, 

morbimortalidade, debilidade do saneamento, degradação ambiental e problemas 

sociais e econômicos, coincidentes com os pontos críticos do mapa de kernel, 

conforme ora apresentado e comentado. Em função do relacionamento verificado 

entre as variáveis estudadas – e a decorrente conclusão de que as mesmas 

demonstram níveis de interdependência – o trabalho aconselha o engendramento de 

programas integrados e iniciativas coordenadas de atuação nos municípios, visando 

otimizar a alocação de recursos e provocar o alcance de melhores resultados a partir 

da maior eficiência na relação benefício-custo; 

8) Recomenda-se, por fim, que as conclusões da presente pesquisa subsidiem a 

formulação e/ou aprimoramento de políticas públicas relacionadas à melhoria das 
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condições de saúde e saneamento no Estado, ao planejamento sistemático e 

integrado, ao desenvolvimento social e econômico em níveis local e regional e às 

demais políticas setoriais de interesse. 
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