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RESUMO 

 

A distribuição desigual do saneamento entre os diferentes grupos sociais 

resulta que determinadas doenças atinjam grupos populacionais de forma diferente. 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações entre as condições sanitárias e a 

saúde ambiental da população, a partir do mapeamento dos indicadores de 

saneamento e da ocorrência de doenças no Estado do Rio de Janeiro. Para a 

execução do estudo realizou-se uma coleta de dados relacionados às condições de 

saneamento, assim como a coleta de dados sobre doenças, que foram utilizados 

para a realização de análises estatísticas e elaboração de mapas temáticos. Ao 

analisar a relação das doenças com o saneamento e a renda, notou-se correlação 

da dengue com a renda média domiciliar. Por outro lado, a hepatite revelou 

correlação tanto com o saneamento quanto com renda, onde as maiores correlações 

foram com a renda média domiciliar e com os domicílios particulares permanentes 

com fossa séptica. Dentre as variáveis do saneamento, os domicílios particulares 

com fossa séptica, foram os que apresentaram maiores riscos à contaminação por 

hepatite pela população que não possui acesso ao serviço de esgoto via rede geral. 

A partir do presente estudo observou-se que é possível obter informações 

direcionadas sobre os problemas de cunho ambiental que causam determinadas 

doenças, facilitando a identificação de áreas de risco e as respectivas ações a 

serem realizadas.  

 

Palavras-chave: Saneamento; Saúde; Geoprocessamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The unequal distribution of sanitation among different social groups results that 

some diseases reach polulation groups in different ways. The objective of this study 

is to analyze the relationship between sanitary conditions and environmental health 

of population, based on the mapping of sanitation indicators and the occurrence of 

diseases in State of Rio de Janeiro. For the execution of the study, data collection of 

sanitation conditions and diseases was perfomed, which were used for statistical 

analysis and thematic maps. When analyzing the relationship between diseases, 

sanitation and income, was noted a correlation of dengue with household income. On 

the other hand, hepatitis showed correlation with sanitation and income, which the 

highest were with the household income and the permanent private households with 

septic tank. Among the sanitation variables, private households with septic tank were 

the ones that presented greater risks to hepatitis contamination by the population that 

does not have access to sewage system via the general network. Based on this 

study, was observed that it is possible to obtain targeted information about the 

environmental problems that cause certain diseases, facilitating the identification of 

risk areas and the respective actions to be executed.  

 

Key-words: Sanitation; Health; Geoprocessing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico no Brasil é um direito assegurado pela Constituição 

através da Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e é definido como o “conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana e manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais”. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) elenca o saneamento básico como um risco 

tradicional à saúde, sendo muito associado à pobreza, afetando mais a população 

de baixa renda, em conjunto com outros riscos, como a subnutrição e a higiene 

inadequada.  

A saúde ambiental está associada com a forma que vivemos diariamente e 

com o ambiente que nos rodeia. A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento 

social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de 

vida e, dessa forma, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 

comportamentais e biológicos podem tanto favorecer como prejudicar a saúde 

(BRASIL, 2002). 

Conforme afirma Ribeiro (2004), o grande número de fatores ambientais que 

podem afetar a saúde humana é um indicativo da complexidade das interações 

existentes e da amplitude de ações necessárias para melhorar os fatores ambientais 

determinantes da saúde. Diversos problemas ambientais estão associados à falta ou 

à precariedade do saneamento, tais como a poluição ou a contaminação na 

captação de água para o abastecimento humano, poluição dos rios, lagos, lagoas e 

aquíferos, as doenças, a erosão acelerada, o assoreamento e as inundações 

frequentes, junto às consequentes perdas humanas e materiais (KRONEMBERGER 

et al, 2011). 

As doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI), 

segundo o IBGE (2010), são as que podem estar associadas ao abastecimento de 

água deficiente, ao esgotamento sanitário inadequado, à contaminação por resíduos 

sólidos ou às condições precárias de moradia.  

A partir de dados do IBGE, Kronemberger et al. (2011), afirma que a taxa de 

internações por DRSAI vem reduzindo no País, o que pode ser explicado pela 

melhoria nos serviços de saneamento e pela ampliação do acesso ao mesmo. No 
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entanto, é importante ressaltar que, apesar da queda nas internações por DRSAI, 

elas ainda são elevadas e as respectivas doenças podem ser prevenidas com o 

investimento em saneamento e ações preventivas. Ainda de acordo com 

Kronemberger et al. (2011), a análise da distribuição espacial das doenças mostra 

desigualdades regionais e intrarregionais, apesar da redução generalizada do 

número de internações. Nas Unidades da Federação com as maiores taxas de 

internação, o acesso aos serviços de saneamento é menor e vice-versa  

Conforme afirma Reis (2016), a aceleração do crescimento populacional não 

caminha com o progresso econômico e social devido a questões políticas e de 

gestão, sendo uma das consequências negativas a ausência, insuficiência ou 

ineficiência dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem e de coleta de lixo, o que afeta diretamente a sociedade que nele habita 

ou que dele usufrui. 

De acordo com Grisoto (2011), os 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. 

Observa-se que no Brasil a população urbana vem adquirindo acesso à água 

através da expansão precária, acima da capacidade das redes de abastecimento, 

sem que sejam promovidos a coleta e o tratamento de esgotos e lixo. Dessa forma, 

o processo de urbanização e adensamento populacional produz riscos que são 

característicos de grandes centros urbanos, com mananciais e redes de distribuição 

de água vulnerável (ANDREAZZI et al, 2007).  

A distribuição desigual do saneamento entre os diferentes grupos sociais 

resulta que as DRSAI atinjam grupos populacionais de forma diferente. Desta forma, 

o conhecimento dessas doenças é de grande relevância para que seja possível 

formular políticas públicas visando o seu controle (FUNASA, 2010). 

Sendo, assim, de acordo com Ribeiro (2004), a população que vive em 

condições precárias é mais vulnerável às agressões ambientais, propiciadoras de 

doenças, os quais com a falta de infraestrutura e de serviços de saneamento 

acarretam em uma sobrecarga do setor saúde.  
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A visualização espacial dos problemas de saúde e da forma como eles 

evoluem, correlacionadas aos seus determinantes e às medidas de intervenção que 

são propostas e colocadas em prática, são instrumentos poderosos que podem ser 

utilizados pelas instâncias decisórias (BRASIL, 2007). 

A utilização desse instrumento pelo setor saúde é extremamente importante no 

Brasil, onde acentuadas desigualdades se evidenciam não apenas entre as grandes 

regiões, os estados e os municípios, mas também no interior destas áreas, 

sobretudo, nos espaços urbanos (BRASIL, 2007). 

Tiscoski (2011) afirma que os serviços de saneamento estão relacionados de 

forma indissociável à promoção da qualidade de vida, bem como ao processo de 

proteção dos ambientes naturais, mas o acesso universal aos benefícios do 

saneamento ainda é um desafio a ser alcançado e proporcioná-lo de forma 

equânime a toda sociedade brasileira, demanda o envolvimento articulado aos 

segmentos sociais envolvidos em parceria com o poder público.  

A partir do reconhecimento do saneamento como forma preventiva e de 

promoção da saúde e da identificação de populações vulneráveis, é possível realizar 

ações, como a elaboração de políticas públicas a fim de garantir o saneamento e, 

assim, controlar as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. 

Diante do panorama apresentado, é de grande relevância analisar a 

distribuição espacial das condições do saneamento e a situação da saúde da 

população, uma vez que todos possuem o direito de viver em ambientes salubres 

com qualidade de vida e saúde asseguradas. Desta forma, o objetivo deste trabalho 

é analisar as relações entre as condições sanitárias e a saúde da população, a partir 

do mapeamento e da identificação das relações entre os indicadores de saneamento 

e a ocorrência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado.  

A área de estudo para realização da análise é o Estado do Rio de Janeiro, 

localizado na região sudeste do Brasil. De acordo com o Censo Demográfico de 

2010 (IBGE, 2010), o Estado possui população de cerca de 16 milhões habitantes, a 

terceira maior do país, e densidade demográfica de 365 habitantes/km².  

Em relação aos estados brasileiros, o índice médio de atendimento urbano por 

rede de água indica valores acima de 90% em 18 estados e dentre esses está o Rio 

de Janeiro. No entanto, o índice médio de atendimento urbano com rede coletora de 

esgotos no Rio de Janeiro está entre 40% e 70%, revelando que grande parte da 

população residente no Estado não possui acesso a esse serviço básico (SNIS, 
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2014).  Além disso, de acordo com o CEPERJ (2014), é importante destacar a 

existência, em todas as Regiões de Governo, de sérios problemas ambientais 

associados à inexistência de saneamento básico, à coleta e disposição de resíduos 

sólidos e à ocupação indevida das margens dos rios e das encostas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos conceituais sobre saneamento 

De acordo com Andreazzi et al. (2007), devido ao processo de urbanização e 

ao adensamento urbano, houve a necessidade de fornecer água com quantidade e 

qualidade adequadas, assim como recolher e tratar os dejetos humanos.  Ocorreram 

então as primeiras intervenções de saneamento nas grandes cidades, no fim do 

século XIX, gerando uma grande redução em indicadores como a mortalidade 

infantil e a ocorrência de epidemias.  

Essas intervenções, no entanto, foram consideradas inadequadas com o passar 

do tempo e com o contínuo aumento populacional, onde a estratégia de 

universalização de técnicas e meios para a sua implementação, que pareceu 

inexorável no século XX, mostrou-se insuficiente para suprir as necessidades de 

todos (ANDREAZZI et al., 2007). 

O saneamento é definido como o conjunto de serviços e ações com o objetivo 

de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que 

maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida nos meios urbano e 

rural (KOBIYAMA et al., 2008). 

Segundo Wagner et al. (2013), o saneamento envolve áreas como a saúde 

pública e o meio ambiente. No entanto, vários cidadãos brasileiros ainda não 

possuem acesso a um bem comum e de direito. Em diversos locais ainda não há 

abastecimento de água potável, a coleta dos resíduos é insuficiente e o tratamento 

do esgoto é quase nulo. Devido a isso, existem inúmeros problemas na área da 

saúde e do meio ambiente.  

De acordo com o Art. 3o da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, os conjuntos de serviços do saneamento são 

definidos da seguinte maneira:  

a) abastecimento de água potável: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 



15 
 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Enquanto o saneamento ambiental abrange aspectos que vão além do 

saneamento básico, englobando o abastecimento de água potável, a coleta, o 

tratamento e a disposição final dos esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos, os 

demais serviços de limpeza urbana, a drenagem urbana, o controle ambiental de 

vetores e reservatórios de doenças, a disciplina da ocupação e de uso da terra e 

obras especializadas para proteção e melhoria das condições de vida 

(KRONEMBERGER, 2011). 

 

2.2 Aspectos conceituais sobre saúde  

 

De acordo com Ribeiro (2004), a OMS conceitua saúde ambiental como a parte 

da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das 

condições em torno do homem que podem exercer alguma influência sobre a saúde 

e o bem-estar. 

Segundo Weihs e Mertens (2013), até a década de 1940, os estudos sobre a 

relação entre saúde e ambiente eram relacionados apenas à água potável e ao 

saneamento básico. Somente quando a OMS formulou seu conceito de saúde, 

considerando que "a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

não sendo apenas a mera ausência de doença ou enfermidade", resgatou-se a 

concepção integral de saúde. 

Vale ressaltar que os pré-requisitos e perspectivas para a saúde não são 

assegurados somente pelo setor saúde, mas também por ações coordenadas entre 

todas as partes envolvidas como governo, setores sociais e econômicos, 
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organizações voluntárias e não governamentais, autoridades locais, indústria e mídia 

(BRASIL, 2002). 

Batistella (2007) afirma que o modelo da determinação social da saúde/doença 

busca articular as diferentes dimensões da vida envolvidas nesse processo e, dessa 

forma, são considerados os aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, 

biológicos, ambientais e psicológicos que configuram certa realidade sanitária. 

Nesse modelo de determinação social, a explicação de saúde e doença é mais 

abrangente e a noção de ‘causalidade’ é substituída pela noção de ‘determinação’, 

onde a hierarquia das condições ligadas à estrutura social é considerada na 

explicação saúde e doença, ou seja, está associada à compreensão dos modos de 

vida, como fatores culturais, práticas sociais e constituição do espaço (BATISTELLA, 

2007). 

A promoção da saúde busca reduzir as diferenças no estado de saúde da 

população e assegurar oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as 

pessoas a realizar seu potencial de saúde, o que inclui ambientes favoráveis, acesso 

à informação, experiências e habilidades na vida e oportunidades que permitam 

fazer escolhas por uma vida mais sadia (BRASIL, 2002).  Além disso, para buscar 

soluções, Batistella (2007) afirma que é necessário realizar uma “investigação 

histórica da ocupação, das características físicas, econômicas, sociais e culturais do 

território, da disposição e qualidade dos equipamentos e serviços públicos, do perfil 

epidemiológico e dos principais problemas da comunidade”. 

 

2.3 Relações entre saneamento e saúde ambiental 

 

De acordo com Heller (1998), a OMS afirma que o saneamento constitui o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem 

exercer efeitos deletérios sobre seu estado de bem estar físico, mental ou social. 

Assim, a partir desse conceito, o saneamento possui enfoque ambiental ao situá-lo 

no campo do controle dos fatores do meio físico e abordagem preventiva de saúde, 

assumindo que a própria OMS considera o bem estar físico, mental e social como 

definição de saúde.  

A definição de saúde como “resultado do equilíbrio entre o indivíduo e meio 

ambiente” resume a relação entre todos os fatores externos ao indivíduo que 

exercem pressões sobre o seu bem-estar, levando à ocorrência de agravos à saúde. 
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A problemática da relação saúde-ambiente é caracterizada pela multidisciplinaridade 

dos fatores que a compõe, podendo ser de ordem política, econômica, social, 

cultural, psicológica, genética, biológica, física e química (DUBOS,19651 apud 

HELLER, 1997). 

A relação entre saneamento e desenvolvimento é bastante clara, uma vez que 

países com maior grau de desenvolvimento apresentam menores carências de 

atendimento de suas populações por serviços de saneamento. Ao mesmo tempo, 

países com melhores coberturas por saneamento têm populações mais saudáveis, o 

que por si só constitui um indicador de nível de desenvolvimento (HELLER, 1998). 

Segundo Barcellos e Bastos (1996), ao analisar as consequências das 

condições de saneamento sobre a saúde de populações pobres, deve-se ter em 

mente que estas áreas estão sujeitas a uma grave conjunção simultânea de riscos, 

que incluem muitas vezes a falta de acesso a serviços de saúde e outras 

deficiências habitacionais. 

O risco é formulado a partir do perigo de ter um evento, fenômeno ou atividade 

humana potencialmente danosa, bem como da vulnerabilidade que corresponde ao 

grau de suscetibilidade do elemento exposto ao perigo. Dessa forma, o impacto do 

evento depende das características, probabilidade e intensidade do perigo e da 

vulnerabilidade das condições físicas, sociais, econômicas e ambientais dos 

elementos expostos (TOMINAGA et al., 2009). 

A complexidade do funcionamento e dos processos necessários para 

manutenção da vida humana, segundo o modelo econômico capitalista, torna 

essencial a implantação, execução, manutenção e utilização de indicadores de um 

sistema saneamento básico eficaz para garantir a integridade e qualidade do meio 

ambiente para as gerações atuais e futuras (KOBIYAMA et al., 2008). 

 

2.4 Aspectos conceituais sobre Indicadores 

 

De acordo com Andreazzi et al. (2007), a construção de indicadores deve ser 

precedida por um entendimento do fenômeno a ser estudado e a qualidade dos 

indicadores depende dos dados que são utilizados no seu cálculo e da compreensão 

teórica desse fenômeno. 

                                                             
1 DUBOS, R. Man adapting. New Haven: Yale University Press, 1965. 
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Conforme afirma Van Bellen (2002), o objetivo principal dos indicadores é 

agregar e quantificar informações de maneira que sua significância fique mais 

aparente. Os indicadores simplificam as informações sobre fenômenos complexos 

tentando melhorar o processo de comunicação. As ferramentas de avaliação, ou 

sistemas de indicadores, são úteis para os tomadores de decisão e podem ser 

utilizadas para o desenvolvimento de políticas e na formulação do planejamento. 

Além disso, indicadores expressam um compromisso e, apesar de sua imprecisão, 

fazem parte do processo de compreensão das relações entre o homem e o meio 

ambiente dentro do campo do desenvolvimento. 

Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação 

relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como 

do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação 

sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. A 

disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição 

essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada 

de decisões baseada em evidências e para a programação de ações de saúde. Um 

conjunto de indicadores se destina a produzir evidência sobre a situação sanitária e 

suas tendências, como base empírica para identificar grupos humanos com maiores 

necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas 

(RIPSA, 2008). 

Os indicadores se tornaram amplamente utilizados em diferentes campos da 

ciência e possuem papel fundamental para identificar problemas, tendências e para 

definir as prioridades. Dessa forma, eles possuem a função de transformar os dados 

em informações relevantes para os tomadores de decisão e o público. Em particular, 

eles podem ajudar a simplificar um arranjo complexo de informações sobre saúde, 

meio ambiente e desenvolvimento, possibilitando uma visão “sintetizada” das 

condições e tendências existentes (VON SCHIRNDING, 2002, p. 7). 

 

2.5 Geoprocessamento aplicado à saúde 

 

 A análise espacial de indicadores contribui significativamente para o avanço 

na compreensão do fenômeno estudado. A relação entre saneamento e condições 

de saúde foi gradativamente sendo comprovada e, nesta trajetória a histórica, a 
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pesquisa do médico britânico John Snow, considerada como um dos primeiros 

exemplos da análise espacial, merece destaque (HINO, 2006). 

Snow, com lista das mortes por cólera na cidade, identificou as companhias de 

água que atendiam as casas, uma vez que uma captava a água do rio Tâmisa, antes 

da entrada de esgoto de Londres, e a outra companhia retirava água depois desse 

ponto. Esse clássico estudo analisou uma epidemia de cólera ocorrida em Londres, 

no ano de 1854, e demonstrou, através do mapeamento, a associação entre mortes 

por cólera e suprimento de água por meio de diferentes bombas públicas de 

abastecimento.  

Segundo Pina (2000), uma maneira de conhecer detalhadamente as condições 

de saúde da população é através de mapas que permitem observar a distribuição 

espacial de situações de risco e dos problemas de saúde, pois a abordagem 

espacial permite a integração de dados demográficos, socioeconômicos e 

ambientais, através do cruzamento das informações de diversos bancos de dados.  

Ainda de acordo com Pina (2000), saúde e ambiente estão intrinsecamente 

influenciadas pelos padrões de ocupação do espaço, sendo necessário localizar 

precisamente onde os agravos estão acontecendo e onde as situações sociais 

vulneráveis se concentram. 

Assim, o georreferenciamento dos eventos de saúde é importante na análise e 

avaliação de riscos à saúde coletiva, particularmente, aquelas relacionadas com o 

meio ambiente e o perfil socioeconômico da população (HINO, 2006). 

No Sistema de Informação Geográfica (SIG), a distribuição espacial está 

assegurada pela base de dados gráficos, pois estes sistemas permitem a construção 

e/ou utilização de bancos de dados onde podem ser determinadas as associações 

entre as ocorrências de doenças e o meio ambiente físico e antrópico (COSTA, 

2002). 

Segundo Hino (2006), a aplicação do SIG na pesquisa em saúde possibilita aos 

pesquisadores a aplicação de novos métodos para o manejo da informação 

espacial, tornando-se uma poderosa ferramenta para conexão entre saúde e 

ambiente. No entanto, a avaliação do pesquisador é imprescindível, uma vez que 

não há mecanismo automático para a interpretação dos resultados construídos. 

Desta forma, as geotecnologias são poderosos instrumentos de auxílio na 

solução de questões relacionadas ao dilema urbanização versus qualidade de vida, 
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saúde humana e do meio ambiente, desenvolvimento econômico e desenvolvimento 

sustentável (COSTA, 2002).  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O Estado do Rio de Janeiro, área de estudo deste trabalho, faz divisa com 

Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo (Figura 1). Possui 92 municípios 

agrupados em oito regiões de governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte 

Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e 

Costa Verde. Os municípios foram utilizados como a unidade espacial de agregação 

dos dados neste trabalho e, de acordo com o IBGE, corresponde a unidades 

autônomas de menor hierarquia dentro da organização político - administrativa do 

Brasil, constituindo-se em subdivisões dos estados brasileiros. 

 

Figura 1 – Mapa das Regiões de Governo e Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

 

Fonte: CEPERJ (2014) 
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De acordo com a CEPERJ (2014), as regiões de governo apresentam as 

características descritas a seguir. A Região Metropolitana concentra capital, 

infraestrutura e força de trabalho. Constitui-se também em espaço de pressão social 

marcado por grandes contradições, pois o crescimento econômico não caminha com 

o atendimento das necessidades básicas da população. A Região do Médio Paraíba, 

depois da Metropolitana, é a mais industrializada do Estado, tendo como destaque a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A Região Noroeste Fluminense é marcada 

pela agropecuária, enquanto a Região Norte Fluminense é caracterizada pela 

agroindústria, no entanto, nas últimas décadas, o petróleo e gás natural assumiram 

importante papel na economia, colocando-a como uma das principais regiões do 

Estado. A Região Serrana é caracterizada pelas atividades industriais e turísticas, 

enquanto o forte turismo e lazer na Região das Baixadas Litorâneas, nas últimas 

décadas, tem causado degradação ambiental, como o aumento de despejo de 

esgoto “in natura”. Por fim, a Região Centro-Sul Fluminense possui a economia 

apoiada na criação de gado, olericultura e no turismo e, a Região da Costa Verde, 

conhecida pelas suas belezas naturais, apresenta desenvolvimento da atividade 

turística.  

3.2 Levantamento dos dados da pesquisa 

 

Para a execução do estudo realizou-se uma coleta de dados relacionados às 

condições de saneamento no Censo Demográfico de 2010 do IBGE, assim como a 

coleta de dados sobre doenças no Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS). 

O Censo Demográfico possui o objetivo de contar os habitantes do território 

nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, 

utilizando a entrevista presencial como método principal para a coleta de 

informações (IBGE, 2016). Enquanto o DATASUS tem como intuito prover sistemas 

de informação e suporte de informática, necessários ao processo de planejamento, 

operação e controle dos órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

manutenção de bases de dados nacionais (BRASIL, 2008). 

Como indicadores de saneamento, foram utilizadas as variáveis do Censo 

Demográfico (IBGE, 2010) relativas ao modo como os domicílios particulares 

permanentes são servidos por abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de lixo. O domicílio, de acordo com o IBGE (2010) “é o local estruturalmente 
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separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais 

pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal”. Os domicílios particulares 

permanentes, ainda conforme o IBGE (2010), foram construídos a fim de servir 

exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir 

de moradia a uma ou mais pessoas. 

No Censo demográfico, são investigadas as seguintes formas de 

abastecimento de água: rede geral; poço ou nascente na propriedade; poço ou 

nascente fora da propriedade; carro pipa; água da chuva; rios, açudes, lagos e 

igarapés; poço ou nascente na aldeia; poço ou nascente fora da aldeia; outra 

(Quadro 1). Quanto ao esgotamento sanitário, o Censo analisa a rede geral ou de 

esgoto pluvial; fossa séptica, fossa rudimentar; vala; rio, lago ou mar; outro (Quadro 

2). Por fim, as formas de coleta de lixo investigadas são: coletado por serviço de 

limpeza, coletado por caçamba de serviço de limpeza; queimado na propriedade; 

enterrado na propriedade; jogado em terreno baldio ou logradouro; outro (Quadro 3).  

 

Quadro 1 – Definição das variáveis sobre abastecimento de água do Censo Demográfico de 

2010. 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Quadro 2 – Definição das variáveis sobre esgotamento sanitário do Censo Demográfico de 

2010. 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Quadro 3 – Definição das variáveis sobre coleta de lixo do Censo Demográfico de 

2010. 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Em relação aos indicadores de saúde, foram utilizados dados sobre as DRSAI 

que de acordo com a FUNASA (2010), foram selecionadas com base na 

classificação de enfermidades relacionadas à água, excreta e lixo proposta por 

Cairncross e Feachem (1993)2.  As DRSAI estão classificadas de acordo com a 

forma de transmissão em: feco-oral, inseto vetor, contato com a água, falta de 

higiene e Geo helmintos e teníases.  

Para este estudo, dentre as doenças, foram selecionadas a Dengue, do grupo 

do inseto-vetor, e a Hepatite, por transmissão feco-oral. Essas duas doenças foram 

selecionadas devido à relevância em números de casos no Estado do Rio de Janeiro 

e à disponibilidade dos dados no DATASUS.  

A transmissão da Dengue é feita através da picada de mosquitos, 

principalmente Aedes aegypti, que, após se alimentarem com sangue infectado, 

passam a transmitir o vírus. Enquanto a transmissão da Hepatite A ocorre através da 

via feco-oral, por veiculação hídrica ou alimentos contaminados (FUNASA, 2010). 

 Em relação aos dados de hepatite obtidos no DATASUS, vale ressaltar que 

não há dados disponíveis para cada tipo de hepatite. No entanto, de acordo com o 

Ministério da Saúde (2016), de 1999 a 2015, dentre as hepatites virais, a hepatite A 

teve a segunda maior incidência no Brasil, atingindo maior número de casos que as 

demais em 2004 e 2005. Além disso, possui estreita relação com as condições de 

saneamento.  

Além das variáveis sobre saneamento e doença, utilizou-se a variável do valor 

do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar em reais, que é a soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio, a fim de analisar a relação da condição de saneamento com 

a condição socioeconômica da população.  

 

3.3 Etapas da pesquisa 

 

O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa quantitativa que, segundo Gil 

(2002), após tratamento estatístico dos dados, são obtidas tabelas elaboradas 

manualmente ou com o auxílio de computadores e, com base na sua análise e 

interpretação, se procede à redação do trabalho. 
                                                             
2 CAIRNCROSS, Sandy; FEACHEM, Richard. Environmental Health Engineering in the 

Tropics: an introductory text. Chichster: Wiley, 1993. 
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Para o tratamento estatístico foi utilizada uma planilha digital que agregou os 

dados da pesquisa. Para a criação dos mapas temáticos, realização de cálculos, 

análise espacial dos dados e integração das informações espaciais foi utilizado um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) desenvolvido pela empresa ESRI, o 

software ArcGis 10.2. Enquanto, como sistema para análise estatística espacial, foi 

utilizado o IpeaGEO 2.1, um software gratuito, com funcionalidades estatísticas e de 

georreferenciamento desenvolvido ela Assessoria de Métodos Quantitativos 

(ASMEQ) da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais (DIRUR) do 

Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) 

Os dados, organizados em planilhas, foram relacionados ao código de cada 

município do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o IBGE (2016), “as tabelas 

de códigos de áreas são listas nas quais áreas geográficas de distintos níveis estão 

associadas a um código numérico, possibilitando sua utilização na organização das 

informações do sistema estatístico e para outras finalidades”.  No SIG, o geocódigo 

permite o vínculo entre tabelas que possuam os mesmos códigos, fazendo a 

integração das informações.  

No IpeaGeo foi realizada a análise de agrupamento (cluster) que consiste na 

agregação em grupos os valores amostrais que possuem similaridade e correlação, 

ou seja, realiza uma autocorrelação espacial. A análise de agrupamento é definida 

como um grupo de técnicas cujo propósito consiste em separar objetos em grupos, 

baseando-se nas características que estes objetos possuem. A ideia básica consiste 

em colocar em um mesmo grupo objetos que sejam similares de acordo com algum 

critério pré-determinado (LINDEN, 2009). Nesta análise foram utilizadas todas as 

variáveis sobre saneamento, as quais foram divididas em quatro grupos e, no SIG, 

foram visualizados através dos mapas temáticos.   

Ainda no IpeaGeo, utilizou-se a análise de regressão linear, modelo 

matemático que auxilia na compreensão do modo como uma variável se relaciona 

com outra. O ‘R²’, ou coeficiente de determinação, um dos resultados de uma 

análise de regressão, é uma medida que varia entre 0 e 1, com a possibilidade de 

ser expressa em porcentagem, que representa quanto uma variável explica a outra. 

Também foi analisado, entre os resultados, o valor-p, definido por Ferreira e Patino 

(2015) como “a probabilidade de se observar um valor da estatística de teste maior 

ou igual ao encontrado. Tradicionalmente, o valor de corte para rejeitar a hipótese 
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nula é de 0,05”, ou seja, quando o valor-p é inferior a 0,05, admite-se que há 

significância no resultado da correlação.  

 Os mapas temáticos sobre saneamento e saúde do Rio de Janeiro foram 

elaborados no SIG, sendo definidos, por Hino (2006), como instrumentos na análise 

espacial com objetivos de descrever e permitir a visualização da distribuição 

espacial do evento. Para a elaboração dos mapas de saneamento, foram utilizados 

as variáveis de abastecimento de água via rede geral; esgoto sanitário via rede geral 

e coleta de lixo via serviço de limpeza. Vale ressaltar que essa última variável é o 

somatório das variáveis “coletado por serviço de limpeza” e “coletado por caçamba 

de serviço de limpeza”. Por outro lado, as variáveis de doença utilizadas para os 

mapas temáticos foram as incidências de dengue e hepatite.  

A partir da análise dos mapas temáticos, avaliou-se o quadro geral de 

saneamento e das doenças em estudo no Estado do Rio de Janeiro. A seguir, a 

análise integrada dos dois conjuntos de variáveis (saneamento e doenças), permitiu 

revelar a existência de relações entre variáveis que, de acordo com Gil (2002), 

corresponde a uma pesquisa ex-post facto, pois esta análise consiste no propósito 

básico deste tipo de pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Análise das variáveis de saneamento básico  

 

A variável do abastecimento de água via rede geral possui média de 71,34% no 

Estado do Rio de Janeiro, com mínima de 18,95% e máxima de 99,87%. Seu desvio 

padrão é 19,45%. O abastecimento de água via rede geral é superior a 80% dos 

domicílios particulares permanentes (dpp) em 38 municípios, que representa cerca 

de 40% do Estado (Figura 2). Estão localizados predominantemente nas regiões 

fortemente urbanizadas, na região do Médio Paraíba e na região Metropolitana. No 

entanto, também predominam na região Noroeste Fluminense, com características 

rurais.  

 

Figura 2 – Abastecimento de água via rede geral no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE (2010) 
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Os domicílios particulares permanentes com abastecimento de água via rede 

geral entre 60% e 80% abrangem 29 municípios, representando cerca de 30% do 

Estado, que são, principalmente, da Região Norte Fluminense e da Região 

Metropolitana, com seis cidades em cada região. Os municípios com o 

abastecimento entre 40% e 60% em seus domicílios totalizam 18, com maior 

abrangência na Região Serrana, com seis municípios, e nas Regiões Metropolitana 

e Centro Sul, com três municípios em cada.  

O abastecimento de água via rede geral está entre 20% e 40% nos dpp em 

apenas seis municípios das Regiões Metropolitana, Serrana e Norte Fluminense, 

com dois em cada região. O único município com abastecimento de água inferior a 

20% foi Maricá, pertencente à Região da Baixada Litorânea, que possui uma 

pequena Bacia Hidrográfica, insuficiente para abastecer a população local, e não 

recebe água de outros sistemas. Maricá possui PIB per capita de 14,7 mil reais, com 

população de cerca de 128 mil habitantes (IBGE, 2010).  

A variável coleta de esgoto via rede geral possui média de 57,55% com valor 

mínimo de 0% e máximo de 96%, apresentando uma grande diferença no 

atendimento desse serviço nos municípios do Estado e seu desvio padrão é 23,50%.  

A coleta por esgoto via rede geral apresentou os menores índices de saneamento do 

Estado do Rio de Janeiro. Apenas 13 municípios possuem esgotamento sanitário via 

rede geral acima de 80% nos dpp, sendo cinco da Região Metropolitana, cinco da 

Região do Médio Paraíba, dois da Região Noroeste Fluminense e apenas um da 

Região Serrana (Figura 3).   

O maior grupo apresenta coleta de esgoto via rede geral entre 60% e 80% dos 

dpp, totalizando 37 municípios com predominância na Região Metropolitana, Região 

Noroeste Fluminense e Região do Médio Paraíba. Os municípios com coleta de 

esgoto via rede geral entre 40% e 60% dos dpp correspondem a 20, com maior 

abrangência nas Regiões Metropolitana e Norte Fluminense, sendo todas essas 

regiões mais urbanizadas.  

Entre 20% e 40% estão 14 municípios, sendo cinco da Região das Baixadas 

Litorâneas, três da Região Serrana, três da Região Centro Sul Fluminense e apenas 

um na Região Costa Verde e na Região Norte Fluminense. Enquanto valores 

inferiores a 20% somam oito municípios: Angra dos Reis, Araruama, Armação de 

Búzios, Maricá, Paraty, São Francisco de Itabapoana, São José do Vale do Rio 

Preto e Sumidouro.  
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Figura 3 – Esgoto sanitário via rede geral no Estado do Rio de Janeiro 

 Fonte: IBGE (2010) 

O Estado do Rio de Janeiro segue o nível de atendimento dos serviços de 

saneamento do Brasil. O abastecimento de água via rede geral possui maior 

abrangência do que os serviços de coleta e tratamento de esgoto. Enquanto mais de 

90% dos municípios brasileiros têm o serviço de abastecimento de água por rede 

geral em todos os seus distritos, sobretudo na Região Sudeste, cerca de apenas 

40% dos municípios possuem rede coletora de esgoto em todos os distritos. Em 

relação ao tratamento da água distribuída por rede geral e do esgoto coletado, a 

abrangência é bem menor, onde pouco mais de 70% dos municípios têm todos os 

distritos com tratamento da água distribuída enquanto para o esgoto coletado este 

valor não alcança 20%. A Região Sudeste, neste indicador, aparece com valores 

mais elevados que o restante do país (KRONEMBERGER, 2011).  

A variável coleta de lixo via serviço de limpeza possui média de 92,31%, a mais 

alta dentre as variáveis de saneamento analisadas, com valor mínimo de 64,6% e 

máximo de 99,76%. Além disso, também apresentou o menor desvio padrão, com 

7,14%. Observou-se que a maioria do Estado apresenta elevado número de 
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municípios atendidos pela coleta de lixo via serviço de limpeza, correspondendo a 

85 municípios fluminenses que apresentam mais de 80% dpp atendidos por este 

serviço (Figura 4), representando cerca de 93% do Estado. 

 

Figura 4 – Coleta de lixo via serviço de limpeza no Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: IBGE (2010) 

Os outros sete municípios apresentam valores entre 60% e 80% dos domicílios 

com coleta de lixo via serviço de limpeza e predominam no norte do Estado, sendo 

três na Região Noroeste Fluminense, dois da Região Norte Fluminense e dois da 

Região Serrana. Não há, portanto, nenhum município do Estado do Rio de Janeiro 

com coleta de lixo via serviço de limpeza em seus dpp inferior a 60%.  

O manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos influencia no quadro de 

degradação social e ambiental nos locais onde há acúmulo de lixo. Além disso, a 

ausência de coleta, associada ao manuseio e à disposição inadequados dos 

resíduos sólidos municipais, é importante fator de risco para a saúde pública, 

oferecendo potencial risco de contaminação (CATAPRETA; HELLER, 1999). 
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Todas as variáveis de saneamento do Rio de Janeiro, tratadas por análise de 

agrupamento, formaram quatro grupos de municípios de acordo com o nível de 

atendimento do serviço. O grupo 1 é formado por 20 municípios, localizados 

predominante nas Regiões Médio Paraíba, Metropolitana e Noroeste Fluminense. O 

grupo 2 possui 30 municípios, com maior abrangência nas mesmas regiões do grupo 

anterior. O grupo 3 com 27 municípios engloba toda e Região Costa Verde e 

predomina nas Regiões Norte Fluminense, Baixada Litorânea e Metropolitana. Por 

fim, o grupo 4 possui 15 municípios, mais presente na Região Serrana e na Centro-

Sul Fluminense, apesar de possuir um município na Região do Médio Paraíba e dois 

na Região Noroeste Fluminense  (Figura 5).  

 

Figura 5 – Análise de agrupamento de saneamento no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE (2010) 

 

O grupo 1 apresenta os maiores índices de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário via rede geral e coleta de lixo por serviço de limpeza. Os 

municípios do grupo apresentam média acima de 80% dos dpp atendidos por esses 
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serviços. Estes municípios se caracterizam por apresentar predomínio da população 

urbana, possuindo a maior média entre os quatro grupos (Figura 6). Em 

contrapartida, possui os menores indicadores das variáveis relacionadas ao 

ambiente rural como abastecimento de água por poço, coleta de esgoto por fossa 

séptica e fossa rudimentar e lixo queimado, com valores abaixo de 20%. De acordo 

com Vieites (2010), a distribuição de água por rede geral é a que apresenta maior 

cobertura territorial no País, porém, ela existe concomitante às formas alternativas 

de acesso à água, como os poços, nascentes, carros-pipas, cisternas, entre outros, 

comumente explorados em áreas não abarcadas pelo serviço.  

 

Figura 6 - Média municipal dos domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de 

saneamento 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os grupos 2 e 3 somam o maior número de municípios do estado fluminense. 

O grupo 2 apresenta a segunda maior média de população urbana e possui média 

acima de 60% dos dpp com abastecimento de água e coleta de esgoto via rede 

geral e mais de 80% dos dpp com lixo coletado por serviço de limpeza. Enquanto 
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nas variáveis de abastecimento de água por poço, coleta de esgoto por fossa 

séptica e por fossa rudimentar e lixo queimado, o grupo não possui média dos 

indicadores acima de 20% dos dpp. Em relação ao grupo 3, o mesmo é o único que 

possui valores acima de 20% dos dpp com coleta de esgoto via fossa séptica e 

fossa rudimentar.  

O grupo 4 é o que abrange o menor número de municípios e o que possui a 

maior média de população rural entre os grupos analisados. No entanto, no 

abastecimento de água por poço, coleta de esgoto por fossa séptica e fossa 

rudimentar, o grupo ficou em segundo lugar com médias 28,8%, 13,98% e 11,13%, 

respectivamente. Enquanto os indicadores de abastecimento e coleta de esgoto via 

rede geral e lixo coletado estão em terceiro lugar, correspondendo as médias 

57,18%, 43,64% e 88,74%, respectivamente.  

Observa-se, dessa maneira, que as variáveis de abastecimento de água via 

rede geral e esgoto sanitário via rede geral são as mais representativas nos grupos 

que possuem maior número de população urbana. Enquanto que o abastecimento 

de água via poço, esgoto via fossa séptica e esgoto via fossa rudimentar 

caracterizam o ambiente mais rural, que não possuem média dos serviços de 

abastecimento de água e esgoto sanitário via rede geral acima de 60% e, 

consequentemente, buscam por fontes alternativas. A coleta de lixo via serviço de 

limpeza foi a variável que apresentou a média mais homogênea, correspondendo a 

valores acima de 80% nos quatro grupos. O lixo queimado, diferentemente das 

demais variáveis mais características ao ambiente rural, apresentou média mais 

baixa e homogênea, o que pode ser explicado pelo alto atendimento via serviço de 

limpeza a todos os municípios.  

 

4.2 Análise dos indicadores sobre doenças  

 

O total de ocorrência de dengue no período com disponibilidade de dados no 

DATASUS, entre 2007 e 2012, no estado do Rio de Janeiro corresponde a 603.907 

casos, com média anual de 100.651 casos. No entanto, como mostra a Figura 7, 

verifica-se a heterogeneidade de ocorrência no período analisado, sendo a menor 

incidência em 2009, correspondendo a 0,51 casos por mil habitantes, e a maior 

incidência em 2008, atingindo 11,68 casos por mil habitantes, seguido por 2012 com 
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11,12 casos por mil habitantes e 2011 com 9,89 casos por mil habitantes. De acordo 

com Kronemberg et al. (2010), a incidência de dengue apresenta fortes oscilações 

interanuais, com picos de número de ocorrências muito elevados, padrão típico de 

doenças causadas por vírus que apresentam mais de uma variedade. .  

 

Figura 7 – Ocorrência de dengue no Rio de Janeiro entre 2007 e 2012 

  

Fonte: IBGE 

 

A Figura 8 apresenta a ocorrência média anual de dengue por mil habitantes no 

Estado do Rio de Janeiro no período de 2007 a 2012. O grupo com a menor 

ocorrência, inferior a 4 casos por mil habitantes, engloba 54 municípios distribuídos 

em todas as regiões do Estado, mas com predominância nas Regiões Médio  

Paraíba, Centro Sul Fluminense e Serrana, regiões que não possuem nenhum 

município no litoral do Estado.  

O grupo com ocorrência entre 4 e 8 casos por mil habitantes possui 23 

municípios e é composto por municípios localizados principalmente na Região 

Metropolitana e na Região Norte Fluminense. O grupo entre 8 e 16 casos por mil 

habitantes abrange 13 municípios, sendo seis localizados no sul do Estado nas  

Regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, cinco no norte, na Região Noroeste e 

apenas um na Região Centro-Sul Fluminense. 
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Figura 8 – Média da ocorrência anual de Dengue entre 2007 e 2012 

Fonte: IBGE 

Por fim, o grupo com incidência maior que 16 casos por mil habitantes são os 

municípios de Angra dos Reis e Cordeiro. Apesar da classificação igual em relação à 

ocorrência da dengue, esses municípios são distantes e pertencem a regiões 

diferentes, Angra dos Reis é localizada na Região Costa Verde, no litoral, e Cordeiro 

na Região Serrana. Apesar disso, nota-se uma tendência a ocorrência mais elevada 

de dengue no litoral do Estado do Rio de Janeiro. A maioria dos municípios 

localizados no litoral possui ocorrência acima de 4 casos por mil habitantes, 

enquanto as regiões que não possuem municípios em seu litoral apresentam, em 

sua maioria, ocorrência de até 4 casos por mil habitantes.  

Uma característica distinta entre essas regiões é a temperatura, que também é 

um fator capaz de influenciar na maior proliferação do vetor da dengue quando mais 

elevada. De acordo com o CEPERJ (2016), a temperatura e a distribuição das 

chuvas pelos meses do ano variam, principalmente, de acordo com o relevo e a 

proximidade do mar. Quanto mais alto o relevo, mais baixa é a temperatura. Quanto 
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mais perto do mar, mais amena. Desta forma, percebem-se vários tipos de clima, 

destacando-se o tropical e o tropical de altitude no Estado do Rio de Janeiro.   

É possível observar na Figura 9 que os dois municípios com a maior incidência 

de dengue também apresentaram picos em anos diferentes. Enquanto Angra dos 

Reis apresenta o maior número de casos no ano de 2008, Cordeiro possui a maior 

incidência da doença em 2011. Além disso, nota-se que os municípios com menor 

incidência apresentaram apenas um ano com pico pronunciado, enquanto os 

municípios com maior incidência apresentaram, em geral, mais de um ano com pico 

pronunciado. Apesar da oscilação da doença no decorrer dos anos, é perceptível 

que determinadas regiões possuem características parecidas em relação aos casos 

por ano, geralmente com alta incidência no mesmo período. Na Região Cabo Verde 

os três municípios apresentaram maior incidência nos anos 2008 e 2011 e nas 

Regiões Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Baixadas Litorâneas observa-se 

que grande parte dos municípios tiveram seus picos de dengue no ano de 2012. 

 

Figura 9 – Evolução da dengue por mil habitantes entre 2007 e 2012 no Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE 
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Com número de casos bem inferior ao da dengue, o total de ocorrência de 

hepatite no Estado do Rio de Janeiro entre 2007 a 2014, período com 

disponibilidade de dados no DATASUS, corresponde a 36.708 casos, com média 

anual de 4.588 casos. No entanto, diferentemente das ocorrências da dengue 

verifica-se tendência à uniformidade de ocorrências no período analisado (Figura 

10). O período analisado apresentou número de casos, aproximadamente, na faixa 

entre 0,10 e 0,20 casos por dez mil habitantes, exceto 2012, que apresentou a maior 

ocorrência dentre todos os anos, correspondendo a 0,21 casos por dez mil 

habitantes.  

 

Figura 10 – Ocorrência de hepatite no Rio de Janeiro entre 2007 e 2014

 

Fonte: DATASUS 

No mapa da ocorrência anual de Hepatite por dez mil habitantes (Figura 11), 

nota-se que apenas nove municípios não estão no grupo com a menor incidência, 

correspondendo a classe entre 0 e 2 casos por dez mil habitantes. Mangaratiba foi o 

município com a maior incidência de hepatite, com 7,13 casos por dez mil 

habitantes, localizado na Região Costa Verde, seguido por Paraty e Armação de 

Búzios que se encontram no grupo da ocorrência entre 4 e 6 casos por dez mil 

habitantes e apresentaram, respectivamente, 5,33 e 4,76 casos por dez mil 
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habitantes. Paraty também é da Região da Costa Verde e o município Armação de 

Búzios localiza-se na Região das Baixadas Litorâneas. Enquanto os municípios com 

incidência entre 2 e 4 casos por dez mil habitantes, correspondem aos municípios de 

Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Itaperuna e Porciúncula, das 

Regiões da Costa Verde, Metropolitana, Serrana e Noroeste Fluminense. 

 

Figura 11 – Média da ocorrência anual de Hepatite entre 2007 e 2014

Fonte: IBGE 

 

É possível observar na Figura 12 um baixo número de casos, em comparação 

a dengue, e distribuição espacial homogênea em todo o território do Estado do Rio 

de Janeiro. No entanto, o município que se sobressai é Mangaratiba, que no ano de 

2012, apresentou incidência de hepatite mais elevada, chegando a 34,84 casos por 

dez mil habitantes. Nos municípios de Armação de Búzios e Paraty também é 

notório um número maior de casos nos anos observados que a maioria dos outros 

municípios. Observa-se que os municípios com ocorrência elevada tendem 

apresentar homogeneidade no número de ocorrências anuais, como os municípios 
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de Paraty, Armação de Búzios, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Itaperuna e 

Porciúncula. 

 

Figura 12 – Evolução da hepatite por dez mil habitantes entre 2007 e 2014 

 

 Fonte: IBGE 

 

Observou-se, portanto, que em relação ao comportamento das doenças no 

período estudado, as ocorrências de dengue são mais elevadas e apresentaram 

uma grande oscilação interanual entre os anos de 2007 e 2012, enquanto a hepatite 

possui ocorrência mais baixa e apresenta incidência mais homogênea no decorrer 

dos anos. Um dos fatores que podem contribuir para a explicação desse fenômeno é 

que a dengue possui como vetor o mosquito, que depende de condições propícias 

para se reproduzir, dentre elas a temperatura e existência de água, enquanto que na 

hepatite A, a transmissão é via feco-oral, por alimentos contaminados ou por 

veiculação hídrica, possuindo grande relação com o saneamento.  
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4.3 Correlação entre Saneamento, Renda e Saúde 

 

Os coeficientes de determinação (R²) obtidos entre as ocorrências de dengue e 

os indicadores de saneamento e renda demonstram que a correlação mais 

significativa, ou seja, com p-valor inferior a 0,05, corresponde à renda domiciliar 

média, com R² de 0,05 (Quadro 4). Apesar de a renda domiciliar média ter 

apresentado significância de acordo com o p-valor, o coeficiente de determinação foi 

baixo, pois apenas 5% da variável explica a ocorrência de dengue.  As demais 

variáveis do saneamento apresentaram coeficiente de determinação com valores 

muito pequenos, correspondendo a zero ou próximo a zero, além de não obterem o 

p-valor inferiores a 0,05, o que os caracteriza como pouco significantes na 

correlação com a dengue.  

 

Quadro 4 – Coeficiente de determinação entre as ocorrências de dengue e os indicadores 

de saneamento e renda dos municípios do Rio de Janeiro 

   

* Variáveis com p-valor inferior a 0,05. 

Fonte: IBGE 

 

O quadro 5 exibe o coeficiente de determinação entre as ocorrências de 

hepatite e os indicadores de saneamento e renda.  É notório que a maior relação 

com a doença é a renda domiciliar média, com o coeficiente de determinação 0,23, 

seguido da fossa séptica com 0,19. Dentre as maiores também estão os dpp com 

vala e lixo queimado, com os coeficientes de determinação correspondendo a 0,09. 
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Além desses, as outras variáveis com p-valor inferior a 0,05 foram os dpp com coleta 

de lixo e dpp com poço ou nascente na propriedade, com coeficientes de 

determinação de 0,08 e 0,06, respectivamente.  

 

Quadro 5 – Coeficiente de determinação entre as ocorrências de hepatite e os indicadores 

de saneamento e renda dos municípios do Rio de Janeiro 

 

* Variáveis com p-valor inferior a 0,05. 

Fonte: IBGE 

 

A renda média domiciliar, indicador que apresentou maior correlação com a 

Hepatite, possui média no Estado de cerca de 1800 reais, com mínima e máxima de, 

aproximadamente, 1035 reais e 4885 reais, respectivamente. Observa-se que Niterói 

é o único município com renda domiciliar acima de 4000 reais, alcançando cerca de 

4885 reais. Rio de Janeiro também é o único município incluído na classe da renda 

domiciliar entre 3000 e 4000 reais, correspondendo a 3544 reais (Figura 13). No 

entanto, apesar da renda ser alta, esses dois municípios estão entre as dez cidades 

do Estado com as maiores incidências de Hepatite. Rio de Janeiro possui 2,8 casos 

por dez mil habitantes e Niterói possui 2,6 casos por dez mil habitantes, valores 

muito próximos, correspondendo a sexta e sétima posição do Estado. 

Ainda em relação aos dez municípios com as maiores incidências de Hepatite, 

seis deles pertencem à classe com renda domiciliar média entre 2000 e 3000 reais e 

dois pertencem à classe com a renda entre 1000 e 2000 reais. No primeiro grupo 

estão incluídos, em ordem crescente de incidência de hepatite: Macaé, Angra dos 

Reis, Petrópolis, Búzios, Paraty e Mangaratiba. Quanto à classe entre 1000 e 2000 



43 
 

reais, estão Itaperuna com 2,3 casos por dez mil habitantes e Porciúncula com 2,8 

casos por dez mil habitantes.  Percebe-se então que houve predominância de casos 

de hepatite nos municípios da classe de renda domiciliar média entre 2000 e 3000 

reais.  

 

Figura 13 - Média da ocorrência anual de Hepatite entre 2007 e 2014 e renda média 

domiciliar 

 

Fonte: IBGE 

 

Em relação à fossa séptica, indicador de saneamento que mais se relacionou 

com a hepatite, sua média no Estado é de aproximadamente 15%, com máxima de 

cerca de 72% e mínima de 0,55%. Armação de Búzios, único município na classe 

entre 60% e 80%, possui a maior porcentagem de dpp com fossa séptica no Estado, 

com cerca de 72% (Figura 14). Os municípios com dpp com fossa séptica entre 40% 

e 60% são, em ordem crescente: Paraty, Casimiro de Abreu, Araruama, Maricá, 

Iguaba Grande, Mangaratiba e Rio das Ostras, localizados predominantemente nas 

Regiões das Baixadas Litorâneas e da Costa Verde. 
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Figura 14 - Média da ocorrência anual de Hepatite entre 2007 - 2014 e fossa séptica  

 

Fonte: IBGE 

 

Os municípios entre 20% e 40% dos dpp com fossa séptica totalizam 14, com 

predominância na Região das Baixadas Litorâneas, Região Serrana e Região 

Centro-Sul Fluminense. São 70 os municípios que possuem até 20% dos dpp com 

fossa séptica e estão localizados principalmente nas Regiões Noroeste Fluminense, 

Norte Fluminense, Metropolitana e Médio Paraíba, regiões fortemente urbanizadas e 

que apresentaram maior atendimento dos serviços de saneamento básico via rede 

geral. Os municípios dessa classe estão incluídos em todas as regiões do Estado, 

exceto na Região das Baixadas Litorâneas, onde todos os municípios possuem dpp 

com fossa séptica acima de 20%. Vale ressaltar que essa região apresentou a 

maioria dos municípios com, no máximo, 60% dos seus dpp com esgotamento 

sanitário via rede geral.  

Isso mostra que justamente onde a população não tem acesso aos serviços 

básicos de atendimento via rede geral, elas recorrem a formas alternativas de 

tratamento de esgoto domiciliar, como é o caso da fossa séptica. Apesar de ser uma 
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forma de tratar o esgoto, há riscos de causar impactos ambientais, como a 

contaminação na água e no solo e, consequentemente, a saúde de quem reside 

próximo ao local.  

Armação de Búzios, município com a maior porcentagem de dpp com fossa 

séptica no Estado, é o terceiro município com maior incidência de hepatite, com 4,7 

casos por dez mil habitantes. Mangaratiba, terceiro maior município em relação à 

quantidade de dpp com fossa séptica, com aproximadamente 55%, é o que possui a 

incidência de hepatite mais elevada do Estado, com cerca de 7 casos por dez mil 

habitantes. Rio das Ostras, apesar de ter a segunda maior porcentagem de fossa 

séptica no Estado, possui incidência de hepatite mais baixa que os anteriores, 

alcançando 1,1 casos por dez mil habitantes. Paraty possui a segunda maior 

incidência de Hepatite, com 5,3 casos por dez mil habitantes e possui 

aproximadamente 40% dos seus dpp com fossa séptica. Observa-se, portanto, que 

nos locais onde há maior utilização da fossa séptica nos domicílios há também maior 

número de casos de hepatite e, de acordo com a FUNASA (2010), onde o 

saneamento é deficiente, a infecção da hepatite é comum. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O presente estudo analisou os indicadores de saneamento e de doenças 

relacionadas ao saneamento inadequado, nos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, a fim de averiguar a correlação existente entre os mesmos. Foi possível 

observar que o abastecimento de água via rede geral atende mais de 80% dos dpp 

em cerca de 40% dos municípios fluminenses, a coleta de esgoto sanitário via rede 

geral entre 60% e 80% é o que caracteriza a maior parte do Estado, correspondendo 

a cerca de 30% dos municípios e a coleta de lixo via serviço de limpeza é o 

indicador com melhor atendimento, onde nenhum município apresenta menos do 

que 60% dos dpp com esse serviço.  

A análise de agrupamento de saneamento permitiu visualizar os municípios 

agregados de acordo com os indicadores de saneamento. Os dois grupos que 

possuem maior população urbana também possuem os indicadores mais elevados 

de dpp com abastecimento de água e esgotamento sanitário via rede geral, 

enquanto que os dois grupos com menor população urbana apresentam indicadores 

mais elevados dos dpp com poço ou nascente na propriedade, dpp com fossa 

séptica e dpp com fossa rudimentar.  

Quanto à análise das doenças, a dengue apresentou número de ocorrências 

mais elevado em relação à hepatite. No período de 2007 a 2012, a ocorrência da 

dengue atingiu 603.907 casos, enquanto que no período de 2007 a 2014, o número 

de casos de hepatite foi de 36.708. Com características temporais distintas, a 

dengue apresentou oscilação entre o número de casos no decorrer dos anos e a 

hepatite exibiu um quadro mais homogêneo, sem grandes diferenças nos números 

de casos por ano no período analisado.  

Por fim, ao averiguar a relação das doenças com o saneamento e a renda, 

verificou-se correlação significativa da dengue com a renda média domiciliar, apesar 

do coeficiente de determinação ser baixo. Por outro lado, a hepatite revelou 

correlação tanto com o indicador de renda média domiciliar, tanto com os 

indicadores de saneamento, especialmente dos dpp com fossa séptica, dpp com 

vala, dpp com lixo queimado, dpp com coleta de lixo e dpp com poço ou nascente na 

propriedade, indicadores que apresentaram significância. A fossa séptica foi o 

indicador que revelou a maior correlação através do coeficiente de determinação.  
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A renda média domiciliar apresentou correlação tanto com hepatite quanto 

dengue, apesar de possuir correlação mais baixa para a dengue. Observou-se que 

na correlação da hepatite com a renda domiciliar média, a maioria dos municípios 

com as incidências de hepatite mais elevadas estavam incluídos na classe com a 

renda domiciliar média entre 2000 e 3000 reais. 

Dentre os indicadores de saneamento, a coleta de esgoto por fossa séptica foi 

o que apresentou maiores riscos à contaminação por hepatite pela população, uma 

vez que os municípios que possuem as porcentagens mais elevadas de dpp com 

fossa séptica, são os que apresentam maiores incidências de hepatite no Estado do 

Rio de Janeiro. Portanto, devido à correlação com as condições sanitárias, a 

infecção por hepatite A é um indicador em potencial do impacto das ações de 

saneamento básico, diferentemente das ocorrências de dengue. 

Por intermédio deste estudo, verificou-se que utilizando a análise espacial e a 

análise estatística, é possível compreender melhor o quadro de determinada 

situação, além de obter informações mais direcionadas sobre os problemas de 

cunho ambiental que acarretam determinadas doenças, uma vez que o mapeamento 

permite a visualização dos locais que apresentam maiores riscos. Isso, 

consequentemente, facilita o encaminhamento para realizar ações e políticas 

públicas específicas com o intuito de solucionar a questão. 
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