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RESUMO 

 

Nos últimos anos, os arbovírus DENV, CHIKV e ZIKV passaram a circular 

conjuntamente no território brasileiro trazendo grande preocupação para a saúde 

pública. Um exemplo de espaço geográfico complexo onde a população está 

susceptível às arboviroses, são os bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, 

um recorte espacial da cidade de Salvador, que apresenta disparidades 

socioeconômicas e de infraestrutura, fatores que contribuem para a transmissão da 

dengue, Zika e chikungunya. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar espacial e temporalmente os fatores de saneamento básico, 

socioeconômicos, ambientais e demográficos potencialmente correlacionados à 

incidência de dengue, Zika e chikungunya nos bairros que compõem a bacia 

hidrográfica do Rio Camarajipe no período de 2014 a 2018. Para esse estudo 

ecológico utilizou-se como fontes de dados secundários os índices de infestação pelo 

Aedes aegypti do Centro de Controle de Zoonoses e a ocorrência das três arboviroses 

da Vigilância Epidemiológica, instituições vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde 

de Salvador. Foram utilizados dados socioeconômicos e de saneamento básico 

provenientes do projeto QUALISalvador e do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, e 

variáveis climáticas disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Foi 

realizada análise descritiva dessas variáveis, sendo posteriormente investigada a 

correlação e realizada a análise de regressão linear múltipla a fim de identificar a 

contribuição das variáveis socioeconômicas, de infraestrutura e ambiental para os 

índices entomológicos e para a incidência das arboviroses. Os resultados indicaram 

que durante 2015 a 2018 a maior parte dos bairros apresentavam índices de 

infestação no limiar de alerta (1,0% ≤ IIP ou IB < 4,0%) de epidemias de arboviroses. 

As chuvas de até dois meses anteriores aos LIRAa/LIA estiveram fortemente 

correlacionadas com os índices de infestação, demonstrando a importância da análise 

dos eventos climáticos considerando um tempo de defasagem. Os depósitos móveis 

(Grupo B), como vasos de plantas, foram os recipientes positivos para Aedes aegypti 

mais representativos na Bacia, pelo menos 33% do total dos criadouros. Foi percebida 

uma correlação forte, positiva e significativa entre os depósitos fixos (Grupo C) com a 

renda média mensal dos chefes de família (rs = 0,73). Quanto à incidência das 

arboviroses, o ano 2016 foi o mais representativo para chikungunya, 2014 e 2015 para 

a dengue e 2015 e 2016 para a Zika. A partir de 2017 os números de casos reduziram 

significativamente. Os modelos de regressão linear múltipla não foram suficientes para 

explicar a ocorrência das arboviroses, mas mostraram-se satisfatórios para explicar 



 
 

 
 

os índices de infestação, sendo o menor nível de adequação do fornecimento de 

abastecimento de água e da drenagem das águas pluviais, os fatores preponderantes 

para o maior número de imóveis e recipientes positivos para Aedes aegypti entre 2015 

e 2018 na área de estudo. 

Palavras-chave: Arboviroses, Aedes aegypti, Saúde Pública 
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ABSTRACT 

 
In recent years, the arboviruses DENV, CHIKV and ZIKV started to circulate jointly in 

the Brazilian territory, bringing great concern for public health. An example of complex 

geographic space where the population is susceptible to arboviruses, are the 

neighborhoods of the Camarajipe River basin, a spatial section of the city of Salvador, 

which presents socioeconomic and infrastructure disparities, factors that contribute to 

the transmission of dengue, Zika and chikungunya. Thus, the present study aims to 

analyze spatially and temporally the basic sanitation, socioeconomic, environmental 

and demographic factors potentially correlated to the incidence of dengue, Zika and 

chikungunya in the neighborhoods that make up the Camarajipe River watershed in 

the period from 2014 to 2018. For this ecological study, secondary indexes of 

infestation by Aedes aegypti from the Zoonosis Control Center and the occurrence of 

the three arboviruses of Epidemiological Surveillance, institutions linked to the 

Municipal Health Secretariat of Salvador, were used as secondary data sources. 

Socioeconomic and basic sanitation data from the QUALISalvador project and the 

2010 Demographic Census of IBGE were used, as well as climatic variables provided 

by the National Meteorological Institute. Descriptive analysis of these variables was 

carried out, the correlation was subsequently investigated and multiple linear 

regression analysis was performed in order to identify the contribution of 

socioeconomic, infrastructure and environmental variables to entomological indices 

and the incidence of arboviruses. The results indicated that during 2015 to 2018, most 

neighborhoods had infestation rates at the alert threshold (1.0% ≤ IIP or IB < 4.0%) of 

arbovirus epidemics. The rains of up to two months prior to LIRAa / LIA were strongly 

correlated with infestation rates, demonstrating the importance of analyzing climatic 

events considering a time lag. Mobile deposits (Group B), as plant pots, were the most 

representative positive containers for Aedes aegypti in the Basin, at least 33% of the 

total breeding sites. There was a strong, positive and significant correlation between 

fixed deposits (Group C) and the average monthly income of heads of households (rs 

= 0.73). As for the incidence of arboviruses, 2016 was the most representative year for 

chikungunya, 2014 and 2015 for dengue and 2015 and 2016 for Zika. As of 2017, the 

number of cases has reduced significantly. The multiple linear regression models were 

not sufficient to explain the occurrence of arboviruses, but they proved to be 

satisfactory to explain the infestation rates, with the lowest level of adequacy of the 

water supply and drainage of rainwater, the predominant factors for the largest number 



 
 

 
 

of properties and positive containers for Aedes aegypti between 2015 and 2018 in the 

study area. 

 

Keywords: Arboviroses, Aedes aegypti, Public Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A saúde e o bem-estar da população são um dos dezessete objetivos do 

desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) por meio da Agenda 2030, Plano de Ação a fim de garantir a paz mundial, 

vencer desafios como a pobreza e concretizar os direitos humanos. O Brasil por ser 

um Estado-Membro da ONU, firmou o compromisso para a implementação desse 

plano e assim para alcance dos seus objetivos. No País, a relevância da promoção 

das metas trazidas na Agenda 2030 já é abordada na legislação. Quanto à saúde, a 

sua importância está retratada no artigo 196 da Constituição Federal do Brasil de 1988 

(CF 1988), sendo considerada um direito de todos os cidadãos e dever do Estado 

(BRASIL, 1988). 

Esse mesmo artigo da CF 1988 estabelece considerações sobre a saúde e mostra 

que esse é um conceito mais amplo do que somente a ausência de agravos aos 

humanos, sendo o resultado da inter-relação das dimensões econômica, ambiental, 

social, política e cultural presente em uma determinada realidade. 

Apesar disso, em muitas regiões do Brasil, a expansão das doenças tem colocado em 

risco o bem-estar da população e, dessa forma, mostra a violação desse direito dos 

cidadãos brasileiros. Nos últimos anos, uma das enfermidades de maior preocupação 

para a saúde pública é a dengue. Essa arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti que 

está presente em todos os continentes, exceto na Antártida, é endêmica e epidêmica 

em regiões do Brasil. Em 2018 foram confirmadas 155 mortes por dengue conforme 

dados do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2019a). 

Donalisio, Freitas e Zuben (2017) apresentam dados ainda mais alarmantes para o 

ano de 2015, onde dos mais de 2 milhões de casos reportados na América Latina, 1,5 

milhão foram provenientes do Brasil, com 811 óbitos. Os episódios epidêmicos de 

dengue têm se tornado cada vez mais frequentes desde 1982, quando foi feito o 

isolamento de dois dos quatro sorotipos presentes no País (OSANAI et al., 1983). 

Como agravante, nos últimos anos, outras duas arboviroses têm elevado ainda mais 

a preocupação com a saúde pública no País: a chikungunya e a Zika, identificadas a 

partir de 2014 e 2015, respectivamente (HONÓRIO et al., 2015; RIBEIRO e KITRON, 

2016). Em 2017 foram reportados 173 óbitos no território brasileiro por chikungunya, 
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superior ao número de mortes confirmadas de dengue nesse mesmo ano, 141 óbitos 

(BRASIL, 2019a). Apesar de menos letal que as demais arboviroses 

supramencionadas, a Zika tem sua importância reconhecida devido à sua causalidade 

com encefalites, óbitos fetais, microcefalia e síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

(DONALISIO; FREITAS; ZUBEN, 2017). 

Essas doenças têm notificação compulsória devido a sua relevância para a saúde 

pública, haja vista que uma elevada incidência e as formas graves de suas 

manifestações representam um grande ônus econômico para a área de saúde, 

principalmente em países em desenvolvimento devido aos custos hospitalares com 

as internações e com o seu próprio controle (THALAGALA et al., 2016; SOUZA et al., 

2017). 

Devido ao caráter urbano do mosquito Aedes aegypti, principal vetor dessas 

arboviroses, sua expansão tem atingido diversas cidades brasileiras, onde as 

desigualdades socioeconômicas, a falta de saneamento básico e a degradação da 

qualidade do ambiente natural se fazem presentes e potencializam a sua proliferação. 

Nesse ambiente propício, as arboviroses têm se apresentado como doenças de 

caráter multicausal, sendo determinadas por condições naturais, como a pluviosidade 

e temperatura, até fatores socioeconômicos.  

Por isso, pesquisas vêm sendo desenvolvidas a fim de se entender os fatores 

preponderantes para a emergência da dengue, Zika e chikungunya. Entretanto, existe 

a dificuldade para pesquisadores e gestores de captar a dinâmica social dos espaços 

urbanos brasileiros e de compreender os condicionantes sociais, demográficos, 

ambientais e econômicos da disseminação dessas doenças, bem como suas 

associações devido à complexidade dessas enfermidades (FLAUZINO, 2009).  

Como forma de compreender de maneira holística a transmissão dessas arboviroses, 

diversos autores têm destacado a importância da utilização de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) nesses estudos, a fim de se identificar padrões na 

distribuição espacial dos casos ao longo do tempo, podendo esta ser uma estratégia 

para melhor direcionar os esforços com a vigilância epidemiológica, bem como para 

orientar as ações de controle dos mosquitos. Mais especificamente, esse tipo de 

análise, espacial e temporal, pode indicar qual área ou bairro de determinada cidade 

apresenta o maior risco de infecção pelos vírus da dengue (DENV), da Zika (ZIKV) e 
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da chikungunya (CHIKV), dentre outros arbovírus, e quais seus condicionantes em 

determinado período. 

Com relação à unidade espacial a ser utilizada nesse tipo de análise, devido ao fato 

da transmissão da dengue ser de caráter local, pois o vetor se desloca em distâncias 

curtas, de até 100 metros, é necessário um nível de agregação também local, haja 

vista que é nesse nível de espaço que a transmissão se concretiza (KIKUTI et al., 

2015). Flauzino (2009) complementa afirmando que estudos baseados em SIG podem 

permitir a análise em nível regional por meio de dados coletados em escalas locais, 

em que a agregação das unidades espaciais, principalmente, as de maior escala, 

como bairro, setores censitários e quarteirões juntamente com as características 

ambientais, permitem uma melhor compreensão da doença. 

Rezende (2011) realça a importância dos estudos epidemiológicos, pois além de 

demonstrarem as relações entre as desigualdades sociais e a saúde, permitem 

também analisar as estratificações do espaço urbano conforme as condições de vida 

e de saúde, validadas por indicadores, oferecendo possibilidades para acompanhar a 

deterioração ou melhoria do bem-estar da população e da qualidade ambiental. 

Ademais, pela recente introdução do ZIKV e do CHIKV no País, há, ainda, uma 

predominância de pesquisas que tentam explicar somente a ocorrência da dengue, 

necessitando uma exploração maior das primeiras para o entendimento de suas 

distribuições, espacialmente e temporalmente, nas cidades brasileiras. 

E um exemplo de espaço geográfico complexo é a cidade de Salvador, capital do 

estado da Bahia, e a cidade de maior população do Nordeste do Brasil. Características 

já mencionadas dos espaços urbanos do País, que cresceram sem que o 

planejamento e a gestão pública permitissem equalizar a demanda por serviços 

básicos e a oferta destes para todos os cidadãos, estão presentes na capital baiana, 

e têm se refletido na poluição das bacias hidrográficas urbanas e na exposição de sua 

população às doenças como Zika e chikungunya mais recentemente, e aos ciclos de 

dengue há mais tempo. 

Por isso, a preocupação com essa realidade está registrada no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) do município de Salvador, instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana, em que se destacam objetivos como 

a melhoria da qualidade de vida da população soteropolitana por meio do acesso à 
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saúde, redução das desigualdades socioespaciais e superação dos fatores de 

vulnerabilidade social e territorial que afetam os cidadãos, como os riscos associados 

à ocupação inadequada das margens de rios ou a contaminação destes (SALVADOR, 

2016).  

Esses últimos, os recursos hídricos soteropolitanos, recebem notoriedade nesse 

instrumento de planejamento e gestão ambiental, sendo ressaltado em vários trechos 

a relevância da recuperação das bacias hidrográficas urbanas para a saúde da 

população e para a qualidade ambiental. Dentre eles, menciona-se o fato de que as 

unidades de planejamento em saúde, os Distritos Sanitários, quando possível, devem 

levar em consideração os limites das bacias e sub-bacias hidrográficas, prevendo a 

articulação do planejamento em saúde com o de outras áreas como a de saneamento 

básico e a de meio ambiente (SALVADOR, 2016).  

Apesar da bacia hidrográfica ser a unidade territorial de planejamento e gestão das 

águas, e não da saúde, a sua área de drenagem abrange diversos distritos sanitários, 

além de bairros e setores censitários com características socioeconômicas, de 

saneamento básico e condições naturais (temperatura, umidade, pluviosidade) 

diferentes, marcada em Salvador, principalmente, pela insuficiência da prestação de 

serviços públicos básicos. Dessa forma, nessas regiões da Cidade, se fazem 

presentes condicionantes que podem potencializar maiores índices de infestação dos 

mosquitos vetores, e, assim, a disseminação das arboviroses.  

Esse espaço geográfico permite conhecer mais precisamente o escoamento 

superficial das águas pluviais urbanas, sendo a água fator preponderante para o ciclo 

de reprodução do Aedes aegypti e, consequentemente, para a transmissão dessas 

doenças. Entretanto, a realidade das bacias hidrográficas da capital baiana eleva a 

preocupação com a qualidade de vida dos cidadãos, haja vista que a maior parte dos 

cursos d’água estão tamponados, poluídos ou contaminados, podendo ser meios de 

propagação de enfermidades. E, justamente, como ainda não há vacina eficiente para 

prevenção da dengue, Zika e chikungunya, o gerenciamento ambiental ainda é a 

maneira mais eficaz de se minimizar a incidência dessas arboviroses, por meio de 

ações para superação da sua determinação social e de combate aos criadouros dos 

mosquitos (PROMPETCHARA et al., 2019). 
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Dados do primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti 

(LIRAa) de 2019, demonstraram que o Município está em situação de alerta quanto à 

transmissão de dengue, Zika e chikungunya, com Índice de Infestação Predial (IIP) 

entre 1,0% e 3,9% e, consequentemente, de risco médio de disseminação dessas 

enfermidades. Logo, parte da população vive em locais de risco de infecção por esses 

três arbovírus (BRASIL, 2019b). 

Como forma de modificar esse cenário é preciso elucidar a seguinte questão: “Quais 

fatores socioeconômicos, demográficos, do meio biofísico e condições sanitárias 

presentes em uma bacia hidrográfica de Salvador, estão associados à incidência da 

dengue, Zika e chikungunya?”.  

A relevância desse tipo de questionamento é que a sua elucidação pode contribuir 

para a compreensão da transmissão das arboviroses em diferentes regiões atingidas, 

fornecendo informações que auxiliem o estabelecimento de estratégias mais efetivas 

para o seu controle, bem como contribuindo para a sua vigilância por parte do poder 

público. 

Além disso, outro fator de destaque é que o presente estudo visa avaliar ambas 

dimensões, temporal e espacial, da disseminação não somente da dengue, mas 

também da Zika e da chikungunya, a partir de 2014 quanto está última foi introduzida 

no País e a partir do qual nos anos subsequentes os três arbovírus passaram a circular 

conjuntamente. Para isso, os fatores presentes no espaço urbano que possam 

contribuir para a ocorrência dessas enfermidades serão analisados de maneira 

conjunta, e não isolada, como forma de se melhor captar a realidade da disseminação 

dessas arboviroses. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Analisar espacial e temporalmente os fatores de saneamento básico, 

socioeconômicos, ambientais e demográficos potencialmente correlacionados à 

incidência de dengue, chikungunya e Zika nos bairros que compõem uma bacia 

hidrográfica de Salvador-BA, no período de 2014 a 2018. 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar quais fatores de saneamento básico, socioeconômicos, ambientais 

e demográficos correlacionados com a ocorrência das arboviroses a partir de revisão 

bibliográfica. 

 Diagnosticar as condições sanitárias, demográficas, socioeconômicas e do 

ambiente biofísico dos bairros que compõem uma bacia hidrográfica na cidade de 

Salvador-BA. 

 Analisar a tendência temporal e espacial da incidência das arboviroses – 

dengue, chikungunya e Zika – no período de 2014 a 2018, nos bairros que compõem 

uma bacia hidrográfica na cidade de Salvador-BA. 

 Analisar a tendência temporal e espacial dos índices de infestação pelo Aedes 

aegypti nos bairros que compõem uma bacia hidrográfica na cidade de Salvador-BA. 

 Investigar a correlação entre as condições sanitárias, demográficas, 

socioeconômicas e do ambiente biofísico com a incidência das arboviroses e com os 

índices de infestação do mosquito Aedes aegypti nos bairros que compõem uma bacia 

hidrográfica na cidade de Salvador-BA. 

 Investigar a correlação entre os índices de infestação pelo Aedes aegypti com 

a incidência da dengue, Zika e chikungunya no período de 2014 a 2018, nos bairros 

que compõem uma bacia hidrográfica na cidade de Salvador-BA. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A problemática das arboviroses emergentes 

As arboviroses são doenças causadas por vírus e transmitidas pela saliva 

contaminada de artrópodes hematófagos, que são insetos que se alimentam de 

sangue dos seus hospedeiros vertebrados para o desenvolvimento dos seus ovos 

(OMS, 1985).  

Esses vírus trazem grande preocupação para a saúde pública, pois segundo Gubler 

(2006), dos 534 arbovírus registrados no Catálogo Internacional de Arbovírus até 

2001, cerca de 134 têm provocado problemas à saúde humana. Das oito famílias de 

arbovírus catalogadas, destacam-se a Bunyaviridae pela quantidade de vírus – cerca 

de 248 do total, até o referido período – e a Flaviviridae e a Togaviridae, por 

representarem a maior parte dos vírus patogênicos (GUBLER, 2006). Avelino-Silva e 

Ramos (2017) ainda destacam o Reoviridae e Rhabdoviridae como outras famílias 

que causam doenças aos humanos.  

À família Flaviviridae estão associadas enfermidades como dengue, febre amarela e 

Zika; e à Togaviridae está associada a chikungunya e febre do mayaro, entre outras. 

Vale ressaltar que no caso da febre amarela e da febre do mayaro, o homem é 

somente um hospedeiro acidental. As arboviroses apresentam uma distribuição 

geográfica variada por todo o mundo (CLETON et al., 2012; REYNOLDS et al., 2017). 

Somente no continente Antártico elas não são endêmicas (RUST, 2012).  

Dessa forma, o Quadro 1 traz as características das cinco arboviroses (dengue, Zika, 

chikungunya, febre amarela e febre do mayaro) anteriormente mencionadas e sua 

disposição nos continentes. É possível perceber que com exceção da febre do 

mayaro, que possui menor abrangência, as demais são endêmicas e epidêmicas em 

regiões da África, Ásia e América Latina. Ademais, o Aedes aegypti é o vetor de maior 

destaque, haja vista que consegue transmitir todas essas doenças, possuindo menor 

importância com relação a febre amarela, pois não há transmissão urbana dessa 

arbovirose e pelo caráter urbano desse vetor. Já o Aedes albopictus, em escala 

menor, é responsabilizado pela transmissão de dengue e chikungunya. Esses dois 
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mosquitos pertencem ao filo Arthropoda, ao gênero Aedes e subgênero Stegomyia 

(OLIVEIRA, 2015). 

Quadro 1 - Características de algumas arboviroses 
FAMÍLIA AGRAVO VETORES DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA OCORRÊNCIA 

Togaviridae Chikungunya Aedes aegypti 
e Aedes 

albopictus 

África, Ásia, América Latina, Sul 
dos Estados Unidos, e mais 
raramente no Sul da Europa 

Endêmica e 
Epidêmica 

Febre do 
Mayaro 

Haemagogus 
spp e Aedes 

aegypti 

América Central e Norte/Centro 
da América do Sul 

Epidêmica 

Flaviviridae Dengue Principalmente 
Aedes aegypti 

África, Ásia, América Latina e 
mais raramente no Sul dos 

Estados Unidos e da Europa 

Endêmica e 
Epidêmica 

Zika Principalmente 
Aedes aegypti 

Ilha do Pacífico, América Latina 
e esporadicamente na África e 

Ásia 

Endêmica e 
Epidêmica 

Febre 
Amarela 

Haemagogus 
e Sabethes 

África Subsaariana e regiões 
tropicais da América do Sul 

Endêmica e 
Epidêmica 

Fonte: Adaptado de Gubler (2006); Cleton et al. (2012); Schaller et al. (2016); e Reynolds et al. (2017). 

 

Como características, esses mosquitos apresentam na fase adulta, pequeno a médio 

porte, e coloração escura com faixas pretas e brancas nas pernas, sendo 

diferenciados por apresentarem escamas branco-prateadas no escudo torácico que 

formam um desenho de uma lira – no caso do Aedes aegypti; diferentemente das 

escamas do Aedes albopictus, que formam uma faixa longitudinal e central que se 

estende até o dorso-central, conforme a Figura 1 (OLIVEIRA, 2015). 

Figura 1 - Aspecto geral do Aedes albopictus e Aedes aegypti 

 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz (2016). 
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O ciclo de vida dessas espécies tem semelhanças, apresentando uma fase terrestre 

e outra aquática (Figura 2).  No caso dos dois mosquitos, a fêmea adulta é responsável 

por depositar os ovos fora da água, aderidos a superfície de recipientes que possuam 

água parada. O contato dessa água com os ovos estimula a sua eclosão, que 

acontece em média entre 2 e 3 dias após a fase de desenvolvimento embrionário. As 

larvas, próximo estágio do ciclo de vida desses vetores, são aquáticas e se alimentam 

da matéria orgânica presente nos criadouros, e a sua evolução é dependente da 

densidade larval, da temperatura ambiente e do volume de água. Em média levam de 

7-10 dias para se transformarem em pupas (OLIVEIRA, 2015). 

As pupas não se alimentam, passando a maior parte do tempo respirando próximo a 

superfície. Elas reagem a estímulos externos como vibrações, movendo-se por todo 

o recipiente. Esse estágio tem duração de 2 a 3 dias. Depois disso, emergem os 

mosquitos adultos em quantidade similar à quantidade de pupas (NELSON, 1986). 

Figura 2 - Ciclo de vida do Aedes aegypti e do Aedes albopictus 

 

Fonte: UFC (2017). 

Com relação aos adultos, como diferenças, as fêmeas do Aedes aegypti têm 

comportamento doméstico e, assim, costumam estar mais próximas dos humanos, 

diferentemente das fêmeas do Aedes albopictus, que possuem comportamento 

peridomiciliar, estando mais distante das pessoas. Mesmo assim, ambas podem picar 

a qualquer momento do dia, principalmente no amanhecer e ao entardecer, com maior 

frequência de picadas nas pernas e pés, devido ao suor que juntamente com o gás 



27 
 

 
 

carbônico da respiração e o calor do corpo são atrativos para as fêmeas (OLIVEIRA, 

2015). 

Apesar de viverem poucas semanas, a cada ciclo gonotrófico (processo de 

desenvolvimento dos embriões), onde as fêmeas se alimentam de sangue para 

desenvolver cerca de 100 ovos, elas podem fazer múltiplas alimentações sanguíneas 

(NELSON, 1986). 

A Figura 3 ilustra a previsão de ocorrência de Aedes aegypti e Aedes albopictus no 

mundo, variando de 0 (cor azul) a 1 (cor vermelha), com uma resolução espacial de 

5km x 5km, com base em dados globais de ocorrência de ovos, larvas, pupas e adultos 

para o período de 1960 a 2014. 

Figura 3 - Previsão de distribuição do Aedes aegypti (A) e do Aedes albopictus (B) no mundo 

 

Fonte: Kraemer et al. (2015). 

Apesar de estarem presente nesses continentes, o Aedes aegypti possui uma 

distribuição mais ampla, estando concentrada a sua aparição na América do Sul, Ásia, 

África Subsaariana e norte da Oceania. Já o Aedes albopictus tem manifestação 

destacada na América do Sul, nos Estados Unidos e até na Europa, o que, segundo 
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Kraemer et al. (2015), reflete o fato deste resistir a temperaturas mais baixas, 

diferentemente do Aedes aegypti, com aparição maior em regiões tropicais. Apesar 

dessas diferenças, a distribuição desses vetores nesses continentes eleva a 

preocupação com a saúde pública, pois parte da população mundial está em áreas de 

risco, com possível transmissão das doenças. 

Levando em consideração a base de dados usada por Kraemer et al. (2015) para a 

previsão da ocorrência espacial do Aedes aegypti e do Aedes albopictus são 

destacados Taiwan e Brasil, devido ao grande número de registros de detecção 

destes mosquitos. Do primeiro país supracitado foram provenientes cerca de 48% e 

70% dos dados quanto às fases dos mosquitos Aedes aegypti e do Aedes albopictus 

de um total de 19.930 e 22.137 dos dados coletados, respectivamente. Para o Brasil 

foram registrados 25% e 16% desses totais, respectivamente (KRAEMER et al., 

2015). 

O Brasil vem sofrendo com ciclos de epidemias de arboviroses. Avelino-Silva e Ramos 

(2017) destacam que a dengue é de maior importância epidemiológica e vem sendo 

observada por todo o País com grande frequência desde 1980. Dados do Ministério 

da Saúde, destacados no trabalho de Fares et al. (2015) para o ano de 2014, 

evidenciam a quantidade de casos registrados da dengue no Brasil, com destaque 

para a região Sudeste com mais de 300 mil casos, seguidas pela região Centro-Oeste 

com 114 mil casos e pela região Nordeste com 90 mil casos observados nesse ano. 

Além da recorrência da dengue, nos últimos anos a chikungunya e a Zika têm 

aumentado ainda mais os desafios da saúde pública no País. O vírus responsável 

pela chikungunya foi identificado em 2014 simultaneamente em Feira de Santana/BA 

e no Amapá/AM, tendo se expandido para outras unidades da federação – Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal, Roraima e Goiás – nesse ano (TEIXEIRA et al., 2015; 

HONÓRIO et al., 2015). Para a Zika, Ribeiro e Kitron (2016) dão destaque para a 

epidemia em Salvador, com muitos casos confirmados entre abril e julho de 2015. 

Ademais, eleva-se a preocupação com essa última arbovirose, devido a sua 

causalidade com a Microcefalia e a Síndrome de Guillain-Barré, outros agravos à 

saúde humana (GARCIA, 2018). 

Pelo risco à saúde da população brasileira, essas três doenças têm notificação 

compulsória, ou seja, obrigatoriedade na comunicação à autoridade de saúde sobre 
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sua suspeita ou confirmação (BRASIL, 2016a). Dessa forma, o conhecimento sobre 

as características da dengue, Zika e chikungunya dão subsídios para o melhor 

entendimento da sua expansão e dos ciclos de epidemia no Brasil. 

3.1.1. Dengue 

A dengue é uma arbovirose causada por vírus da família Flaviviridae, abrangendo 

quatro sorotipos – tipos de vírus – do DENV-1 ao DENV-4 (OMS, 2009).  

Essa infecção pode ser assintomática ou as pessoas infectadas podem apresentar 

quadro clínico variando de mais brando até grave. Quanto aos casos sintomáticos, 

têm destaque a fase febril ou clássica da doença, em que na defervescência podem 

surgir os primeiros sinais de alerta com possibilidade de evoluir para a fase 

hemorrágica com ou sem síndrome de choque da dengue. No Quadro 2 são 

apresentadas as características clínicas dessas fases da doença (BRASIL, 2016b). 

Quadro 2 - Características das formas clínicas da dengue 

FORMAS CLÍNICAS  CARACTÉRÍSTICAS 

DENGUE FEBRIL OU CLÁSSICO (DF) 

Febre como primeira manifestação com duração de dois 
a sete dias; mialgia; erupção cutânea presente em 
metade dos casos; possível presença de anorexia, 
náuseas e vômitos; diarreia. 

DENGUE COM SINAIS DE ALARME 

Os sinais de alarme da dengue que posteriormente 
podem evoluir para o choque ou hemorragia são: dor 
abdominal intensa; vômitos persistentes; acúmulo de 
líquidos; sangramento de mucosa; letargia e/ou 
irritabilidade; aumento progressivo do hematócrito. 

GRAVE 

Febre Hemorrágica do 
Dengue sem Síndrome de 
Choque da Dengue (FHD) 

Na maioria dos casos, hematomas e sangramentos são 
encontrados nos locais de punção venosa. Uma erupção 
maculopapular ou rubeoliforme pode ser observada. 
Epistaxe e hemorragia gengival são menos comuns. Às 
vezes ocorre sangramento gastrointestinal leve. 
Geralmente não é observada icterícia, mesmo em 
pacientes com fígado aumentado e doloroso à palpação.  

Febre Hemorrágica do 
Dengue com Síndrome de 
Choque da Dengue 
(FHD/SCD) 

O choque é caracterizado por cianose circumoral, um 
pulso rápido e fraco, com pressão ou hipotensão 
reduzida, com pele fria e úmida e agitação. Dor 
abdominal aguda é um sintoma comum pouco antes do 
choque. Os pacientes em choque correm o risco de 
morte, podendo entrar em um estágio de choque 
profundo, tornando a pressão sanguínea e o pulso 
imperceptíveis. A maioria dos pacientes permanecem 
conscientes quase até o estágio terminal. A duração do 
choque é curta; o paciente pode morrer dentro de 12 a 
24 horas ou se recuperar após receber a terapia de 
reposição de líquidos apropriada.  

Fonte: OPAS (1995); Brasil (2016b).  
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Devido ao fato de não existir tratamento específico para a dengue, as medicações e 

procedimentos adotados são direcionados para combater os sintomas supracitados 

(Quadro 2). O Ministério da Saúde orienta para o combate aos sintomas das formas 

leve e moderada o uso de dipirona ou paracetamol, hidratação oral com solução salina 

e repouso. Já nos casos graves é necessário hidratação endovenosa e internação em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em caso de insuficiência cardiocirculatória 

(BRASIL, 2002). 

Outrossim, os tipos do dengue podem estar associados aos quadros clínicos variáveis 

que a doença pode ocasionar. Fried et al. (2010) por meio de análise estatística 

univariada e multivariada com base em estudos prospectivos realizados entre 1994 e 

2006 em uma unidade de saúde para crianças em Bancoque/Tailândia, associaram o 

tipo DENV-2 com os quadros mais graves dessa arbovirose, que juntamente com o 

sorotipo DENV-3 apresentaram o dobro de chances de ocasionar Febre Hemorrágica 

da dengue em relação ao DENV-4. Apesar da possível relação do sorotipo com a 

gravidade do quadro clínico, todos os tipos de DENV podem causar formas graves da 

arbovirose, sendo o histórico de infecção pregressa o principal fator associado a essa 

gravidade.  

Apesar da atual expansão desses sorotipos por quase todos os continentes, Braga e 

Martin (2015) consideram que possivelmente os primeiros registros da doença datam 

de um período muito antigo, desde relatos de uma doença clinicamente semelhante, 

durante a dinastia chinesa Chin entre 265-420 d.C. e as epidemias iniciadas em 1779. 

No Brasil, Barreto e Teixeira (2008) relatam que as primeiras epidemias de dengue 

datam de 1846. Apesar disso, os registros oficiais são recentes e somente ocorreram 

no final do ano de 1981, quando foram isolados dois dos quatro tipos do vírus – DENV-

1 e DENV-4 – durante um surto da doença em Boa Vista, Roraima (OSANAI et al., 

1983). Fares et al. (2015) destacam que a doença só recebeu a devida atenção entre 

1986 e 1987 quando o DENV-1 foi introduzido no Rio de Janeiro, com uma estimativa 

de mais de um milhão de habitantes infectados (FIGUEIREDO; CAVALCANTE; 

SIMÕES, 1991). Já os tipos DENV-2 e DENV-3 foram reportados no País em 1990 e 

em 2000, respectivamente, no estado do Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 1990; 

NOGUEIRA et al., 2001). O DENV-4 ressurgiu em 2010 no Brasil em Boa Vista, 

Roraima, após quase três décadas sem ser detectado no país (TEMPORÃO et al., 

2011). 
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Dessa forma, no Brasil os quatro sorotipos estão presentes. Dados apresentados por 

Fares et al. (2015) mostram que os casos de dengue reportados no Brasil em 2014, 

estavam associados à presença dos quatros sorotipos nas regiões Sudeste, Centro-

Oeste, Nordeste e Norte. Na região Sul somente foram reportados os tipos DENV-1 e 

DENV-4. Em apenas três unidades da federação – Santa Catarina, Mato Grosso e 

Maranhão – não foram confirmados casos de dengue nesse ano. Ademais, outros três 

estados ganharam destaque – Paraíba, Alagoas e Roraima – pela confirmação de 

casos de dengue com a presença dos quatro tipos do vírus (FARES et al., 2015). 

Os ciclos epidêmicos de dengue no País são reportados há vários anos. O cenário 

recente, de 2015 a 2017, evidencia essa emergência e reemergência da dengue no 

País. A Figura 4 retrata o panorama da dengue no País até a 52ª semana 

epidemiológica de cada ano desse período com destaque para os anos de 2015 e 

2016, onde mais de um milhão de casos prováveis dessa arbovirose foram reportados.  

Figura 4 - Número de casos prováveis da dengue nas regiões brasileiras, 2015 a 2017 

 

Fonte: Brasil (2016c, 2019a). 

As regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram os piores resultados, 

todas com mais de 200 mil casos prováveis para os dois primeiros anos desse triênio, 

sendo que a primeira apresentou em 2015, 62% do total dos casos no País. Mesmo 

assim, o Centro-Oeste foi o principal destaque negativo em 2015, haja vista que 

apresentou o maior risco de transmissão da dengue, sendo observada a maior 

incidência (1451,9 casos por 100 mil habitantes), seguida por Sudeste (1205,7 casos 
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por 100 mil habitantes) e Nordeste (554,4 casos por 100 mil habitantes). 

Consequentemente, foram reportados 863 óbitos em 2015 e 701 óbitos em 2016 

(BRASIL, 2016c; BRASIL, 2019a).  

Já em 2017, o número de casos prováveis reduziu drasticamente, sendo reportados 

141 óbitos, com destaque negativo para a região Centro-Oeste, onde foram 

observados 68 óbitos pela doença, quase metade do total registrado. Mesmo assim, 

esta região, juntamente com Nordeste (38 óbitos confirmados), Sudeste (32 óbitos 

confirmados) e Sul (nenhum óbito confirmado) apresentaram redução do número de 

mortes por dengue em comparação com o ano de 2016. Somente na região Norte, foi 

reportado um óbito a mais entre esses anos, totalizando 6 mortes em 2017 (BRASIL, 

2019a).  

Dados referentes a 2018, mostraram um crescimento de casos prováveis nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste, totalizando um pequeno aumento de quinze mil casos no 

Brasil em comparação com 2017 (BRASIL, 2019a). Ainda assim, os cuidados com o 

controle da sua ocorrência não podem ser reduzidos. 

 

3.1.2. Chikungunya 

O CHIKV pertence à família Togaviridae e ao gênero Alphavírus (BRASIL, 2017a). O 

período de incubação da doença varia de três a sete dias, e os sintomas mais comuns 

são febre, cefaleia, erupção cutânea e dores nas articulações (artralgia) (OPAS, 

2014). Esses sintomas são semelhantes aos da dengue, sendo o principal diferencial 

o último, haja vista que as dores articulares são mais intensas na chikungunya.  

Outrossim, sintomas como vômito, diarreia e dor retro-orbital podem se fazer 

presentes. A maior parte das pessoas infectadas com o CHIKV apresentam estes 

sintomas, o que eleva a demanda pelos serviços de saúde.  

Além disso, a doença pode evoluir em três fases descritas a seguir: 

 aguda ou febril: caracterizada por febre de início súbito, cefaleia, fadiga, 

exantema e dor nas articulações com duração média de sete dias; 

 subaguda: desaparecimento da febre, agravamento das dores e edemas 

articulares; 
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 crônica: acometimento articular persistente, limitação de movimento e 

ausência de eritema por período superior a 90 dias. Os sintomas podem 

persistir por meses ou até anos (BRASIL, 2017a). 

São percebidas também manifestações graves, sem a apresentação de dores 

articulares e febre, mas que podem afetar os sistemas nervoso e cardiovascular, bem 

como os olhos, pele e rins (BRASIL, 2017a). Assim como a dengue, ainda não há 

tratamento antiviral e dessa forma, a medicação somente combate aos sintomas, 

sendo necessário repouso e hidratação. Honório et al. (2015) consideram que a 

doença pode levar a óbito, afetando pacientes que já possuam outra doença, 

causando doença neurológica em idosos e neonatos.  

Os primeiros casos de chikungunya reportados no mundo foram em Tanganica, 

atualmente República Unida da Tanzânia, em 1952 (ROBINSON, 1955). Apesar da 

semelhança com a dengue, devido a característica marcante de um dos sintomas da 

doença – as dores nas articulações – ficou conhecida como chikungunya, por essa 

palavra significar “aquilo que se curva” no idioma Makonde, em referência à postura 

das pessoas infectadas com o vírus (ROBINSON, 1955). Além da linhagem 

responsável pelo número de casos identificados na África – Leste-Centro-Sul Africano 

(ECSA) – outras três modificações da ECSA são reportadas: Oceano Índico (LIO); 

Asiática; e Oeste Africano (POWERS et al., 2000; WEAVER, 2014). 

Apesar do primeiro caso ter sido reportado na África, essa arbovirose, assim como 

seus agentes transmissores, os mosquitos Aedes spp., se expandiu pelo mundo. Burt 

et al. (2012) levantaram diversos relatos de casos de chikungunya na África e de 

surtos na Ásia a partir da segunda metade do século XX, destacando, também, a 

redução significativa da incidência da doença nos anos posteriores, sendo difundida 

a ideia de que esta arbovirose tinha cessado no continente asiático. Por isso, Lima-

Camara (2016) considera que a doença não recebeu a atenção devida, vindo isto 

acontecer somente nos primeiros anos do século XXI, quando foram observadas 

epidemias em ilhas do Oceano Índico, na Índia e outros países asiáticos, bem como 

foram detectados casos autóctones na Itália e na França. 

Na América, o primeiro caso notificado foi na ilha de Saint Martin em 5 de dezembro 

de 2013 (LEPARC-GOFFART et al., 2014). Com relação ao Brasil, Nunes et al. (2015) 

citam como primeiros casos autóctones, os registros da doença notificados na cidade 
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de Oiapoque no Amapá e em Feira de Santana na Bahia em setembro de 2014. A 

Figura 5 sintetiza as informações sobre a evolução da doença no mundo. 

Figura 5 - Mapa da evolução da chikungunya no mundo 

 

Fonte: Fiocruz (2015). 

 

Conforme a Figura 6, no mesmo ano da introdução do CHIKV no Brasil, foram 

notificados 3.195 casos prováveis da doença. Nos anos posteriores, o número de 

casos prováveis se elevou, sendo o período mais crítico o ano de 2016, com mais de 

270 mil casos notificados, representando 47% das ocorrências no período de 2014 a 

2018. Esse ano, destaca-se também pela quantidade de óbitos registrada, 216 

confirmados (BRASIL, 2018a). Apesar da redução da ocorrência da doença nos 

últimos dois anos, o número de mortes observadas em 2017 foi significativo, 173, 

mesmo apresentando 90 mil casos prováveis a menos que em 2016 (BRASIL, 2018a). 

Apesar de menos letal que a dengue, os dados apresentados para 2017 elevam ainda 

mais a preocupação com essa arbovirose, pois foram superiores ao número de mortes 

por dengue, 141. Em 2018, foram reportados 39 óbitos pela doença (BRASIL, 2019a). 
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Figura 6 - Número de casos prováveis da chikungunya no Brasil, 2014 - 2018 

 

Fonte: Brasil (2015, 2017b, 2018a). 

 

3.1.3. Zika 

A Zika é uma arbovirose causada pelo ZIKV, pertencente ao gênero Flavivírus que foi 

isolado pela primeira vez em 1947 em um macaco rhesus na floresta Zika em Uganda, 

na África (SIMPSON, 1964). 

Quando a infecção pelo ZIKV não é assintomática, pode provocar febre baixa, dores 

de cabeça, edema das articulações, artralgia, dor retro-orbital e erupções cutâneas, 

com período de incubação variando de três a doze dias após a picada do mosquito 

infectado (IOOS et al., 2014). Outrossim, o Quadro 3 retrata as diferenças entre esta 

arbovirose, a dengue e a chikungunya. 

 

Quadro 3 - Diferenças do quadro clínico entre Zika, dengue e chikungunya 

Manifestação clínica/laboratorial Dengue Zika Chikungunya 

Intensidade da febre ++ +/ausente +++ 

Exantema + (D5-D7) ++++ (D2–D3) ++ (D1-D4) 

Mialgia ++ + + 

Artralgia +/- + +++ 

Dor retro-orbital +++ ++ + 

Sangramentos ++ - -/+ 

Choque  -/+ - - 

Leucopenia/trombocitopenia +++ - ++ 

Nota: (+) indica maior intensidade da manifestação clínica; (-) menor intensidade da manifestação 
clínica 

Fonte: Brasil (2016b). 
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Assim como o CHIKV, existe somente um sorotipo do ZIKV, mas duas linhagens –

uma africana e outra asiática (NUNES et al., 2016). Uma outra semelhança com a 

chikungunya é o tempo em que houve pequena transmissão ou não houve 

reconhecimento dessa arbovirose, recebendo a devida atenção somente em 2007 

quanto um grande surto atingiu a população da Ilha Yap nos Estados Federados da 

Micronésia (DUFFY et al., 2009).  Quanto a esse evento histórico, Duffy et al. (2009) 

destacam que 75% da população da Ilha foi infectada pelo ZIKV. Posteriormente, 

entre 2013 e 2014 um surto de maiores proporções que o ocorrido em 2007 atingiu a 

Polinésia Francesa, tendo se espalhado para outras ilhas do Pacífico (MUSSO, 2015).  

No Brasil, os primeiros casos autóctones de Zika foram confirmados laboratorialmente 

em março de 2015 em pacientes nas cidades de Natal, Rio Grande do Norte, e em 

Camaçari, Bahia, que apresentaram uma síndrome com sintomas semelhantes à 

dengue e à chikungunya, sendo esta causada pela linhagem asiática do ZIKV 

(ZANLUCA et al., 2015; CAMPOS; BANDEIRA; SARDI, 2015). A Figura 7 mostra o 

caminho da chegada das arboviroses até o Brasil, sendo destacado uma possível rota 

para a introdução do ZIKV. As setas indicam as rotas do DENV, ZIKV e CHIKV para 

América do Sul e Central e as cores, os locais do globo relacionados a essas rotas. 

Assim, segundo Campos et al. (2018), a rota do ZIKV foi semelhante ao DENV e ao 

CHIKV, da Ásia para Ilhas do Pacífico (PIs), posteriormente para Ilhas da América 

Central e do Caribe (CACIs) até América do Sul (AS), e consequentemente ao Brasil, 

sendo o Haiti um possível ponto de entrada da Zika nas Américas.  

Figura 7 - Mapa da rota da dengue, Zika e chikungunya até o Brasil 

 

Fonte: Campos et al. (2018). 
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Dessa forma, rapidamente o vírus se espalhou pelo País, tendo sido observados 

diversos casos autóctones a partir de 2015 nas regiões brasileiras. Conforme a Figura 

8, assim como para a dengue e a chikungunya, 2016 foi o ano com maior número de 

casos prováveis da Zika, mais de 200 mil em todo o País, trazendo grande 

preocupação para a saúde pública devido à maior demanda pelos serviços, 

relacionada à circulação simultânea das três arboviroses por todo território 

transmitidas pelo Aedes aegypti. Apesar disso, o número de casos prováveis da 

doença reduziu drasticamente nos anos subsequentes, 17.542 (2017) e 8.680 (2018), 

o que não indica a redução da vigilância para a doença, devido as suas 

consequências. 

Figura 8 - Número de casos prováveis de Zika no Brasil entre 2016 a 2018 

 

Fonte: BRASIL (2017b, 2019a). 

 

O surgimento da doença no Brasil coincidiu com a observação de casos de 

malformações e óbitos fetais, encefalites, síndrome de Guillain-Barré e microcefalia 

(DONALISIO; FREITAS; ZUBEN, 2017). Quanto a essas duas últimas, diversos 

trabalhos foram produzidos a fim de estabelecer um nexo causal com o ZIKV.  

Rasmussen et al. (2016) sugeriram em sua pesquisa a existência da relação causal 

entre a Zika e a microcefalia – condição em que, durante a gestação, o cérebro das 

crianças não se desenvolve e por isso elas e a cabeça possuem tamanho inferior ao 

normal ao nascimento. Para isso, com base em uma revisão de outros trabalhos, 

Rasmussem et al. (2016) acreditaram serem atendidos três critérios de Shepard 

(critérios 1, 3 e 4) considerados essenciais. Os critérios de Shepard são um conjunto 
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de sete critérios para a prova da teratogenicidade humana com relação à infecção por 

ZIKV e a microcefalia. Esses critérios são apresentados a seguir. 

O primeiro critério estabelece que a exposição comprovada a um agente deve ocorrer 

em um momento crítico durante o desenvolvimento pré-natal, e dessa forma, que a 

microcefalia observada em bebês é consistente com uma infecção que ocorre no 

primeiro trimestre da gravidez. O critério número três é a observação de um defeito 

ou síndrome específica, e assim, muitos bebês e fetos com suposta infecção por ZIKV 

apresentavam microcefalia acompanhada de calcificações intracranianas, excesso de 

pele no couro cabeludo, pé torto, osso occipital proeminente, dentre outros. Por fim, o 

critério 4 principia a associação de uma exposição rara a um defeito raro, haja vista 

que a microcefalia é uma condição rara, e relatos de nascimento de bebês com esta 

condição entre viajantes que passaram apenas um período de tempo limitado em uma 

área de transmissão ativa do ZIKV são consistentes com o fato de a exposição ao 

vírus neste caso ser rara (RASMUSSEM et al., 2016). 

Krauer et al. (2017) desenvolveram um modelo a fim de identificar a causalidade entre 

o ZIKV e a Síndrome de Guillain Barré (SGB) e outras anomalias cerebrais com base 

na observação de dez dimensões por meio de uma revisão sistemática da literatura e 

discussão e avaliação com diversos outros especialistas indicados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Com os resultados do levantamento bibliográfico, chegaram 

ao consenso de que a Zika é um estímulo para o desenvolvimento da SGB, distúrbio 

em que o sistema imunológico ataca parte do sistema nervoso do próprio corpo.  

Todas essas consequências associadas à expansão do ZIKV no Brasil, evidenciam a 

sua importância para a saúde pública brasileira, pois apesar de menos letal que a 

dengue e a chikungunya, em 2018, foram confirmados 345 óbitos fetais, neonatais e 

infantis, além 2.812 casos de recém-nascidos e crianças vivas com alterações no 

crescimento e desenvolvimento, possivelmente relacionados a ZIKV e outras 

etiologias infecciosas – pois quando não letal, traz complicações para toda vida 

(BRASIL, 2018b). 
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3.2. Fatores intervenientes na ocorrência das arboviroses 

As arboviroses são doenças multicausais e, dessa forma, a ocorrência é determinada 

por diversos fatores, desde condições naturais como a pluviosidade e temperatura até 

as condições socioeconômicas. As especificidades dos ambientes urbanos dos 

municípios brasileiros e as disparidades socioeconômicas presentes nestes espaços 

torna complexo o controle da ocorrência dessas enfermidades. 

Essas características são retratadas por Flauzino (2009) que considera a dengue um 

grave problema de saúde pública, devido ao amplo espectro clínico, podendo a 

infecção ser assintomática ou sendo percebido diversos sintomas nos pacientes, 

desde formas mais amenas até graves da doença.  

Ademais, Flauzino (2009) considera que o entendimento da sua transmissão é 

dependente da realidade política, cultural, socioeconômica e ambiental, somadas às 

características individuais das pessoas acometidas, dos arbovírus e dos vetores. 

Todos esses fatores denotam a sua complexidade, principalmente no meio urbano, 

onde o crescimento populacional e das cidades de maneira desordenada, sem que ao 

mesmo tempo fosse garantida a infraestrutura e a oferta de serviços básicos para a 

manutenção da salubridade ambiental, tem se destacado como fatores para a 

reemergência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti (TAUIL, 2001). 

Destarte, diversos autores têm estudado a ocorrência das arboviroses no Brasil, bem 

como a dinâmica dos seus vetores. Os estudos que tentam explicar a relação dessas 

variáveis com a realidade presente em um determinado local, tem abordado 

principalmente a dengue e, um pouco menos, a febre amarela, sendo encontrado de 

forma incipiente pesquisas relacionadas à Zika e à chikungunya, até mesmo pelo 

caráter recente da introdução destas arboviroses no País. 

Alguns fatores levantados por Araújo (2016) para a ocorrência das doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti são destacados em diversas pesquisas como, muitas 

vezes, preponderantes, como as variáveis climáticas aliada às condições 

socioeconômicas e sanitárias, e a mudança do comportamento da população que 

propiciem o controle dos mosquitos transmissores. Dentre essas, tem-se observado 

relação entre a idade, sexo, nível de instrução, renda, cobertura e qualidade dos 

serviços públicos de saneamento básico, pluviosidade, temperatura e umidade com a 
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transmissão das arboviroses e da infestação por Aedes spp. Flauzino, Santos e 

Oliveira (2011) ainda destacam que a intensificação das trocas comerciais e os 

movimentos migratórios têm contribuído para a proliferação do vetor. As ações de 

controle e imunidade da população também são relatadas por Araújo (2016).  

Ao mesmo tempo, os contextos sociais e os diferentes tipos de estudos têm levado a 

diversas conclusões, muitas vezes contraditórias, quanto à quais condicionantes têm 

provocado a transmissão das arboviroses. Com relação a isso, Araújo (2016) 

considera que o recorte espacial dos diferentes estudos e a grande quantidade de 

condicionantes que podem explicar a ocorrência das arboviroses dificultam que outras 

variáveis, como ações de controle e imunidade da população, sejam consideradas em 

tais estudos. Ainda com relação à delimitação espacial, para Flauzino (2009) e Kikuti 

et al. (2015) o fato de muitos autores terem analisado grandes áreas urbanas como 

cidades e estados, não coincide com o fato de que o mosquito transmissor somente 

alcança pequenas distâncias, sendo a transmissão da dengue predominantemente 

local. Mesmo assim, esses estudos discordantes que investigam os casos de 

arboviroses, no tempo e espaço, são importantes, haja vista que a análise da 

distribuição espacial das arboviroses pode orientar o planejamento das ações de 

proteção da população. 

Devido a tudo isso, pela existência de tratamento somente para os sintomas e a falta 

de vacina eficaz, a principal forma de prevenção das arboviroses é por meio do 

controle do mosquito vetor, evitando-se que o Aedes aegypti tenha acesso à 

recipientes com água (SOUZA et al., 2017). Para que isso ocorra, Morrison et al. 

(2008) destacam que é preciso a implementação de um programa de controle de 

mosquitos baseados em duas componentes: uma vertical em que o poder público é 

responsável pela sua iniciação, planejamento e supervisão; e uma componente 

horizontal em que a comunidade possa ajudar na execução das medidas e permitir o 

acesso à propriedade para vigilância.  

Para se ter um programa com uma influência duradora quanto à redução da 

transmissão de arboviroses são necessárias ações governamentais que envolvam 

outras áreas, não somente a área de saúde, com o objetivo de se ofertar serviços 

básicos à população, aqueles que, a sua ausência tem relação direta com a 

transmissão contínua dessas doenças, como a proteção do meio ambiente e o 

saneamento básico (OMS, 2006). Assim, Morrison et al. (2008) consideram que 
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apesar de importante a participação da comunidade, efeitos duradouros com vista à 

redução das arboviroses precisam obrigatoriamente envolver a componente vertical e 

dessa forma de uma liderança e apoio político para que isso se concretize. 

Complementarmente, Tauil (2001) destaca que os meios de comunicação têm papel 

importante no processo de educação ambiental a fim de proporcionar mudanças de 

hábitos pela população que contribuam com a eliminação dos criadouros. Ademais, 

três componentes institucionais são destacados por Tauil (2001) para o combate ao 

Aedes spp.: um de vigilância sanitária; outro de inspeção predial e eliminação de 

reservatórios potenciais; e, por fim, aquele componente relacionado às informações, 

educação e comunicação sobre as formas de prevenção. 

Apesar da importância dessas medidas de controle, o avanço das três arboviroses 

nos últimos anos no Brasil tem demonstrado que o processo de combate ao mosquito 

deve se intensificar. Frente a todos os condicionantes que influenciam na ocorrência 

da Zika, dengue e chikungunya, será tratado, mais especificamente, nos próximos 

itens, somente os fatores socioeconômicos, demográficos, climáticos e relacionados 

à ausência ou precariedade dos serviços públicos de saneamento básico, que darão 

subsídios para análise da ocorrência e do risco de transmissão das três doenças em 

uma área da cidade de Salvador/BA, haja vista que o tratamento e análise de todas 

as variáveis que regem esse fenômeno de transmissão exigiria um estudo mais amplo, 

com um tempo maior para seu desenvolvimento, incompatível com o recorte do 

presente estudo. 

 

3.2.1. Fatores climáticos 

Fatores do meio biofísico têm sido reportados em diversos estudos como 

condicionantes para a ocorrência de arboviroses. Viana e Ignotti (2013) destacam que 

a dinâmica do vetor da dengue é influenciada por variáveis climáticas, notabilizando-

se a pluviosidade, a temperatura e a umidade relativa do ar, que contribuem para a 

maior quantidade de criadouros propícios para a deposição de ovos pelas fêmeas e 

para o desenvolvimento dos mosquitos transmissores da dengue, Zika e chikungunya. 
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Quanto às chuvas, trabalhos realizados em diferentes regiões do País, com distintas 

condições meteorológicas, mostram que a maior observação do mosquito transmissor 

e de suas fases de vida, bem como da ocorrência da dengue, que é a doença mais 

estudada devido à mesma ser mais antiga – em termos de introdução – do que as 

outras duas arboviroses, tendem a ocorrer entre os meses de maior pluviosidade. 

Essa condição é destacada por Chiaravalloti Neto (1997) que realizou pesquisa 

referente à colonização pelo Aedes aegypti em São José do Rio Preto e municípios 

circunvizinhos no noroeste de São Paulo, no período de 1985 a 1991, identificando a 

grande intensidade de chuvas no período de novembro a abril e as altas temperaturas 

como fatores que contribuíram para a infestação domiciliar pelo mosquito Aedes 

aegypti e, também, por Aedes albopictus, sendo observado em 1991 epidemias 

importantes de dengue na região. 

Zeidler et al. (2008) em estudo em um bairro de Boa Vista, Roraima – região Norte do 

Brasil, perceberam uma elevação da densidade da população de Aedes aegypti 

conforme o aumento da pluviosidade, tendo seu pico no mês de maio. Em 

contrapartida, não foi percebida relação entre o aumento da população de mosquitos 

com a ocorrência da dengue, tanto no período chuvoso quanto no período seco.  

Ainda no estado de São Paulo, Ribeiro et al. (2006) identificaram a relação entre a 

pluviosidade e a temperatura com o número de casos de dengue no município de São 

Sebastião no período de 2000 a 2001, sendo que um mês onde as duas primeiras 

variáveis foram elevadas ajudou a explicar estatisticamente casos da doença que 

aconteceram de dois até quatro meses depois. Essa defasagem entre a ocorrência 

dos eventos climáticos, a transmissão e o registro dos casos, time-lag, é destaque no 

trabalho de Souza, Vianna e Moraes (2007), que observaram uma curva da incidência 

da dengue para o estado da Paraíba no período de 1998 a 2005, com picos nos meses 

de março a maio, logo após o verão e, dessa forma, do registro de maiores 

precipitações e temperatura. 

Além da temperatura, Fernandes et al. (2012) observaram que essa, juntamente com 

a umidade relativa do ar, foram condicionantes para os casos de dengue na cidade 

de Tangará da Serra, Mato Grosso. A análise de correlação cruzada utilizada nesta 

pesquisa, evidenciou que a umidade ajudou a explicar a ocorrência da dengue no 

primeiro e segundo meses de observação, bem como até três meses depois. 
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Analogamente, a temperatura elevada de um mês pode explicar casos de dengue de 

até três meses posteriores. 

As informações sistematizadas no levantamento bibliográfico de Viana e Ignotti (2013) 

referentes a 31 estudos que abordaram a relação dos fatores climáticos com a dengue 

ou a infestação pelo mosquito transmissor da doença, denotam a associação da maior 

ocorrência e do aumento dos índices de infestação com a pluviosidade, temperatura 

e umidade em algumas destas pesquisas, sendo isso observado em regiões do Brasil 

com classificações climáticas diferentes. Entretanto, ao mesmo tempo, esse trabalho 

evidencia as diferentes conclusões encontradas sobre a correlação entre esses 

fatores abióticos e a ocorrência das doenças e do aumento da densidade de vetores. 

Como exemplo, nos estudos de Oliveira et al. (2007), Reis et al. (2010) e Freitas et al. 

(2008) não foi observada relação de causa e efeito entre todos ou alguns destes 

fatores climáticos com a ocorrência da dengue ou abundância dos vetores. 

 

3.2.2. Fatores socioeconômicos e demográficos 

Fatores socioeconômicos e demográficos também ganham destaque quanto à 

ocorrência de arboviroses. Quanto a este último, Ribeiro et al. (2006) além de 

identificarem a relação de variáveis climáticas com a dengue, levantaram em sua 

pesquisa a diferença entre a distribuição desta doença entre os sexos, sendo as 

mulheres as mais acometidas, podendo a explicação para essa diferença ser a maior 

permanência da mulher no intradomicílio e peridomicílio, ou a maior procura destas 

pelos serviços de saúde, ocasionando maior quantidade de diagnósticos de dengue 

se comparado aos homens (BASTOS, 2004). Esse resultado também foi observado 

por Vasconcelos et al. (1993), que ao investigarem a ocorrência de dengue na cidade 

de Araguaina/TO, perceberam a maior ocorrência em mulheres. Entretanto, outros 

trabalhos indicaram transmissão similar de dengue entre os sexos (VASCONCELOS, 

1998; GONÇALVES NETO; REBÊLO, 2004; RIBEIRO; SOUZA; ARAÚJO, 2008). 

Com relação à idade, não se observa um comportamento único de ocorrência das 

arboviroses. Ribeiro, Sousa e Araújo (2008) observaram maior incidência de dengue 

na faixa etária superior a 41 anos em um bairro da zona sul de Teresina, Piauí. 
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Teixeira et al. (2001) em estudo epidemiológico sobre a dengue em Salvador/BA 

durante o período de 1995 a 1999 identificou mudança no comportamento entre a 

ocorrência da doença e a faixa etária, sendo observada a maior incidência nos 

indivíduos com mais de 15 anos nos primeiros anos da pesquisa, modificando a partir 

de 1998 esse padrão para as pessoas com idade inferior a 10 anos.  

Sobre fatores socioeconômicos, Kikuti et al. (2015) destacam o gradiente social como 

fator associado à infecção por DENV em uma região subnormal de Salvador/BA, 

bairro de Pau da Lima, onde as áreas mais pobres da comunidade apresentavam um 

maior risco de dengue. Os autores conseguiram ainda relacionar esse maior risco de 

dengue com a menor distância dos setores censitários abrangidos pela área de estudo 

até a unidade de saúde, demonstrando que quanto mais próximo dessa, há mais 

chances de detectar a infecção pelo vírus da dengue (KIKUTI et al., 2015). Ainda com 

relação às regiões subnormais, Costa, Donalisio e Silveira (2013) concluíram em sua 

pesquisa que o risco de transmissão de dengue na cidade de Campinas no ano de 

2007 esteve associada à maior privação socioambiental, índice criado pelos autores 

que agregava informações como a renda e a escolaridade dos chefes de famílias. 

Corroborando com as conclusões dos estudos supramencionados, Almeida et al. 

(2007) identificaram a maior densidade domiciliar, a menor renda do chefe da família, 

e maior proporção de crianças e mulheres idosas como fatores associados à 

vulnerabilidade quanto à transmissão de dengue em área urbana de Belo Horizonte 

no período de 1996 a 2002. Ademais, quanto ao primeiro condicionante 

supramencionado, a densidade domiciliar, Araújo (2016) também destacou a sua 

importância em áreas já infestadas pelo Aedes aegypti como fator que contribui para 

a rápida disseminação dos arbovírus. 

Somado a isso, Souza e Barata (2012) observaram a maior incidência da dengue em 

Cuiabá entre 2007 e 2008 em locais com menor nível de renda e de escolaridade, 

além de condições precárias de saneamento básico. Siqueira et al. (2004) também 

observaram correlação positiva entre a soroprevalência e o nível de escolaridade e a 

renda do chefe da família para o ano de 2001 em Goiânia/GO.  Para Ribeiro, Sousa e 

Araújo (2008) pessoas com menor escolaridade tendem a se preocupar menos com 

os cuidados básicos de saúde e tem menor compreensão com relação às orientações 

dadas pelos profissionais de saúde. 
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Apesar de tudo isso, em muitas situações a ocorrência de arboviroses pode não estar 

associada aos níveis socioeconômicos, ou estes não serem fatores preponderantes 

para o seu acontecimento. Como exemplo, o estudo de Ferreira e Chiaravalloti Neto 

(2007), não foi observada relação dos diferentes níveis socioeconômicos em São José 

do Rio Preto/SP, para o ano de 2005, com os índices de infestação larvária por Aedes 

aegypti. Mondini e Chiaravalloti Neto (2007) também não observaram qualquer 

relação no período de 1998 a 2002 entre os níveis socioeconômicos – que refletiram 

a renda, a densidade domiciliar e o nível de instrução –, com o risco de transmissão 

de dengue também em São José do Rio Preto/SP. 

Ademais, há casos relatados onde até mesmo a maior transmissão de dengue foi 

percebida em locais com população de maior poder aquisitivo (VASCONCELOS et al., 

1998; VASCONCELOS et al., 1999). Assim, não necessariamente em uma localidade 

que apresente boas condições de infraestrutura ou com populações com maior poder 

aquisitivo, não será observada a ocorrência das arboviroses, demonstrando a 

complexidade do entendimento quanto à sua transmissão.  

 

3.2.3. Saneamento básico 

Nos espaços urbanos brasileiros, o saneamento básico (conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais envolvendo abastecimento de água potável, 

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

manejo das águas pluviais), muitas vezes, é inadequado ou ausente. 

Consequentemente, diversos autores têm tratado da relação entre problemas na 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico e a ocorrência de arboviroses. 

Como já mencionado, existe relação entre a pluviosidade e a infestação por vetores e 

ocorrência das arboviroses. Por isso, a ausência de sistemas de drenagem urbana, e 

a devida coleta, transporte e disposição dessas águas no corpo d’água receptor, eleva 

a possibilidade de criadouros dos mosquitos transmissores da dengue, Zika e 

chikungunya. Entretanto, somente a existência desses sistemas não garante a 

ausência das formas imaturas e adulta dos mosquitos, tornando-se, os próprios 

sistemas, quando não projetados ou executados de maneira adequada, em criadouros 

do Aedes aegypti. 
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Paploski et al. (2016a) observaram a precariedade dos sistemas de drenagem urbana 

em Salvador-BA. Em sua pesquisa, iniciada no ano de 2015 com a inspeção de bocas 

de lobo dos bairros de Piatã, Pituba, Cabula e Brotas em Salvador, os autores 

identificaram água acumulada em 50% das 241 inspeções realizadas em 122 desses 

mecanismos de microdrenagem, sendo percebida a presença de Aedes aegypti, 

Aedes albopictus e outros mosquitos. Foi observado em Piatã e Brotas a maior 

quantidade desses dispositivos de microdrenagem com acúmulo de água após as 

chuvas. Para os autores, as bocas de lobo permitiram tanto o desenvolvimento das 

larvas, quanto do ciclo de vida dos mosquitos (PAPLOSKI et al., 2016a).  

Analogamente, o estudo de Souza et al. (2017) destaca a precariedade desse 

componente do saneamento básico como fator para tornar-se um ambiente produtivo 

para os vetores da dengue, Zika e chikungunya. Os autores deram prosseguimento a 

pesquisa de Paploski et al. (2016a), haja vista que a comunidade organizada na área 

de estudo no bairro de Piatã, após receber as informações do acúmulo de água nas 

bocas de lobos inspecionadas e da observação das diversas fases de vida dos 

mosquitos transmissores das arboviroses nesses locais, resolveram realizar 

intervenções nesses dispositivos de drenagem. Os moradores desse bairro utilizaram 

concreto a fim de regularizar a base das bocas de lobo com a tubulação de saída, 

para que ao invés de acumular, os drenos transportassem as águas pluviais 

coletadas. Ao final da intervenção, inspeções posteriores mostraram uma redução do 

número de bocas de lobo que acumulavam água após as chuvas, do volume 

acumulado, das formas imaturas e adulta dos mosquitos. Mais especificamente, 

somente 5 das 52 bocas de lobo inspecionadas acumularam água após a intervenção, 

diferentemente do período pré-intervenção em que mais de 90% desses dispositivos 

de drenagem acumularam água, com redução do volume médio acumulado de 41,6L 

para 1,6L. Ademais, não foram encontradas formas imaturas do mosquito Aedes 

aegypti, sendo observado somente a presença desse mosquito na sua forma adulta 

em três desses dispositivos de drenagem (SOUZA et al., 2017). 

Pesquisas anteriores em outros países evidenciam que falhas na prestação dos 

serviços públicos de drenagem constituem um importante fator, fora dos domicílios, 

para a proliferação dos mosquitos Aedes spp., transmissores das principais 

arboviroses (MONTGOMERY et al., 2004; MANRIQUE-SAIDE et al., 2013). Tudo isso 
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exige que nas campanhas de controle desses vetores, esses elementos de drenagem 

não sejam negligenciados e, dessa forma, sejam inspecionados. 

Outrossim, Souza (2001) ainda levanta a possibilidade de proliferação de Aedes spp. 

em sistemas de drenagem que recebem esgotos sanitários. Quanto a isso, Beserra et 

al. (2010) avaliaram o efeito da qualidade da água no ciclo de vida do Aedes aegypti, 

verificando a atração de fêmeas por recipientes que continham esgoto bruto, devido a 

fatores como turbidez, matéria orgânica, entre outros. Apesar da baixa sobrevivência 

das larvas em esgoto bruto, elas apresentaram período de desenvolvimento larval 

menor, demonstrando a capacidade de desenvolvimento em diferentes níveis de 

poluição da água. Isso eleva a preocupação em locais onde os sistemas de drenagem 

não atendam satisfatoriamente as necessidades da população, e o esgotamento 

sanitário seja inadequado, o que pode potencializar o desenvolvimento dos mosquitos 

transmissores das arboviroses.  

Somado a isso, a carência de outros dois componentes do saneamento básico têm 

papel preponderante para a proliferação dessas doenças virais. Segundo Coelho 

(2008), a falta de abastecimento de água e a má qualidade desse serviço, sentido 

principalmente na intermitência do atendimento, e a grande geração de resíduos 

sólidos nas cidades associada à falta de coleta, dificultam o controle da dengue. Tudo 

isso faz com que as populações tenham que reservar água de forma insegura ou que 

durante o período de chuvas a água se acumule nos resíduos sólidos descartados de 

maneira inadequada, contribuindo para a existência de criadouros.  

Teixeira e Medronho (2008) ao analisarem a epidemia de dengue em 2002 e o 

contexto sociodemográfico no estado do Rio de Janeiro nesse ano, observaram as 

maiores incidências da doença nas localidades com falta de acesso da população à 

rede de distribuição de água. Flauzino et al. (2009) destacam o baixo acesso aos 

serviços públicos de coleta de resíduos sólidos para a persistência de casos de 

dengue em favelas da cidade de Niterói/SP. Costa e Natal (1998) perceberam uma 

maior incidência de dengue nas localidades onde a cobertura dos serviços públicos 

de coleta de resíduos sólidos e de esgotamento sanitário foram baixas na cidade de 

São José do Rio Preto/SP no ano de 1995. Outrossim, Silva et al. (2003) perceberam 

que no município de Umuarama/PR, o setor com maior registro de casos de dengue 

tinha como características a degradação do meio ambiente, mais especificamente, a 
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proximidade de um córrego poluído com as residências precárias, bem como a 

disposição inadequada dos resíduos sólidos nesse local.  

Silva et al. (2017) observaram a relação entre a ocorrência de doenças relacionadas 

à água com um índice de salubridade ambiental que levava em consideração a 

cobertura dos serviços públicos de saneamento básico, identificando a predominância 

de casos de dengue na área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Riacho do 

Machado/AL. A pesquisa teve como recorte uma bacia hidrográfica urbana, 

demonstrando que é necessário, além da articulação da área de saneamento básico 

com a de saúde, a articulação também com o planejamento de recursos hídricos, 

devido à grande relevância dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos para o saneamento básico e dos corpos d’água para a saúde pública e 

qualidade ambiental. 

Gubler (1998) considera que essa precariedade da prestação dos serviços de água, 

esgoto, drenagem e de resíduos sólidos são fatores associados à urbanização 

desordenada que criam condições ideais para o aumento da transmissão das 

arboviroses nos centros urbanos de países tropicais.   
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de estudo 

O presente trabalho tem uma abordagem quantitativa, que utiliza a coleta de dados 

para se testar hipóteses com base na medição numérica e análise estatística 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Ademais, a pesquisa epidemiológica em questão trata-se de um estudo ecológico que 

tem como característica a comparação da ocorrência da doença e a exposição de 

interesse entre agregados de indivíduos a fim de se investigar uma possível 

associação entre elas. Dessa forma, os dados não estão disponíveis individualmente, 

mas sim para a população, podendo esta ser definida por meio de unidades 

geográficas como bairros, por exemplo (MEDRONHO; 2002; LIMA-COSTA; 

BARRETO; 2003). 

Esses estudos utilizam de variáveis com três tipos de classificação: as medidas 

agregadas que sintetizam características individuais de cada grupo estudado; 

medidas ambientais que caracterizam o meio biofísico onde os grupos populacionais 

vivem ou trabalham; e por fim, as medidas globais que são atributos de organizações 

e locais para os quais não existem análogos em nível individual (MEDRONHO, 2002). 

Os estudos ecológicos ainda podem ser classificados quanto à intenção de se verificar 

a associação entre uma exposição específica e um desfecho e quanto ao método de 

agrupamento. Quanto ao primeiro podem ser exploratórios, onde não há uma 

exposição específica de interesse, ou confirmatórios, com a inclusão dessa exposição 

e com sua análise. Quanto à segunda dimensão, podem ser de múltiplos grupos 

quando se utiliza grupos populacionais a partir de diversas localidades geográficas 

(Múltiplos Grupos); por meio de diferentes períodos de tempo (Séries Temporais); e 

por fim, os Mistos, que combinam as características desses dois últimos 

(MEDRONHO, 2002). 

Teixeira (2002), Lima-Costa e Barreto (2003) e Castro, Gouveia e Escamilla-Cejudo 

(2003) levantaram algumas vantagens desse tipo de estudo como: possibilidade de 

se avaliar a associação entre a exposição e a doença relacionada a um grupo de 

pessoas; baixo custo e rapidez, haja vista que estes podem utilizar dados/informações 
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secundárias coletadas rotineiramente. Como desvantagens, cita-se: a frequente 

utilização de dados secundários com inconsistências em banco de dados; a 

indefinição da relação temporal, pois os dados de exposição e da doença são obtidos 

simultaneamente; e a Falácia Ecológica, quando se tenta inferir a associação entre as 

condições do ambiente e doenças em indivíduos, a partir da observação de grupos 

populacionais. 

Portanto, o presente trabalho fará uso das características dos estudos ecológicos 

mistos, a fim de avaliar a evolução temporal das taxas de ocorrência das arboviroses 

dengue, Zika e chikungunya e dos índices de infestação larvária nos diferentes grupos 

populacionais presentes nos bairros abrangidos por uma bacia hidrográfica de 

Salvador/BA, para identificação de padrões espaciais e temporais. 

 

4.2. Área de estudo 

Em virtude da complexidade do espaço urbano da capital baiana, para o presente 

estudo utilizou-se um recorte envolvendo os bairros abrangidos pela bacia hidrográfica 

do Rio Camarajipe. A escolha de uma bacia hidrográfica, passa pelo fato desta ser a 

unidade de planejamento das águas, sendo delimitada naturalmente pelos divisores 

topográficos, o que permite um maior entendimento quanto ao ciclo hidrológico, a fim 

de se melhor planejar e gerir os recursos hídricos. Assim, compreende-se com maior 

plenitude o escoamento superficial das águas urbanas, essencial para o 

desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti e para a transmissão de arboviroses. 

Essa área de drenagem também abrange quarteirões, setores censitários e bairros, 

unidades espaciais de maior escala (menor área e maior detalhamento) mais 

adequadas para os estudos quanto a Zika, dengue e chikungunya. Somado a isso, 

estão presentes em sua delimitação os distritos sanitários, unidades de planejamento 

em saúde, bem como as dinâmicas de uma sociedade em uma cidade como Salvador, 

em que estão presentes consequências do rápido crescimento populacional e da 

urbanização, como as diferenças socioespaciais, econômicas, de infraestrutura e de 

qualidade do meio natural.  

Dessa forma, a escolha da área de estudo se deu por uma bacia hidrográfica da 

cidade de Salvador, a Bacia do Rio Camarajipe. A sua escolha perpassa também, por 
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estar totalmente inserida nos domínios do Município, sendo uma das maiores da 

Cidade, abrangendo bairros de características diferentes, sendo marcante o gradiente 

social ao longo da extensão do Rio Camarajipe. 

Outrossim, a Bacia Hidrográfica do Rio Camarajipe é a terceira maior de Salvador, 

com uma área de drenagem de 35,9km², correspondendo a 11,6% do território do 

Município. Essa unidade de planejamento e gestão das águas tem como limites a 

bacia do Cobre ao norte; ao leste a bacia Pedras/Pituaçu; ao oeste a península de 

Itapagipe; e ao sul a bacia do Lucaia (SANTOS et al., 2010). 

As suas nascentes estão localizadas nos bairros de Marechal Rondon, Boa Vista de 

São Caetano, Calabetão e Mata Escura. Segundo Pereira, Silva e Carvalho (2017) 

essas áreas são abrangidas pelo vetor de expansão da pobreza da Cidade, marcadas 

pela falta de infraestrutura urbana, disparidades socioespaciais, bem como pela 

ocupação de áreas sujeitas à riscos de deslizamentos e inundações. A partir daí o Rio 

Camarajipe percorre cerca de 14km até a sua foz no bairro do Costa Azul.  

Quanto a este percurso, Santos et al. (2010) ressaltam que o Rio teve o seu trecho 

natural modificado, desaguando antigamente no bairro do Rio Vermelho. Essa 

modificação aconteceu na década de 1970, quando o extinto Departamento Nacional 

de Obras de Saneamento (DNOS) realizou obras para desviar o curso do Rio devido 

às inundações que ocorriam frequentemente nas áreas mais baixas do Rio Vermelho, 

modificando o trajeto do Rio Camarajipe para o vale do Rio Pernambués por meio do 

revestimento em concreto armado da calha do Rio. 

Ao todo, essa bacia hidrográfica abrange parcial ou totalmente cerca de 57 dos 163 

bairros da capital baiana. Apesar disso, no livro Caminho das Águas, obra sobre os 

corpos d’água de Salvador e que foi tomado como referência para a atual delimitação 

de bairros da cidade, Santos et al. (2010) definem três critérios para considerar se um 

determinado bairro é integrante de uma bacia hidrográfica, sendo eles: 

 as águas do território circunscrito no bairro confluam para a bacia hidrográfica; 

 mais da metade do território do bairro esteja contido na bacia; 

 a nascente do corpo d’água de determinada bacia esteja no bairro. 

Portanto, foram considerados somente 42 bairros integrantes da referida bacia, haja 

vista que para estes foram satisfeitos os critérios supramencionados. A delimitação 

da Bacia e sua abrangência é apresentada na Figura 9.  
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Figura 9 - Mapa de delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Camarajipe 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Pereira, Silva e Carvalho (2017) consideram que essa é a bacia hidrográfica 

soteropolitana que apresenta os maiores problemas ambientais, sendo a mais 

populosa e povoada. Há uma acentuada segmentação social entre os trechos alto, 

médio e baixo da Bacia do Rio Camarajipe. 

Com relação à porção mais alta, onde estão localizadas as nascentes do Rio 

Camarajipe, tem-se as áreas mais carentes, com disparidades socioeconômicas, 

ocupação irregular de encostas e de áreas susceptíveis à deslizamentos e inundação, 

excessiva impermeabilização do solo e ausência ou precariedade de serviços públicos 

de saneamento básico (PEREIRA; SILVA; CARVALHO, 2017). Tudo isso contribui 

para a poluição e contaminação dos corpos d’água e, assim, para sua degradação a 

jusante desse trecho. 

O trecho médio da Bacia apresenta uma população com condições de renda e 

escolaridade um pouco melhores se comparado com as regiões mais altas. A região 

central do Camarajipe, extremamente urbanizada, abrange o Centro Histórico de 

Salvador e o centro financeiro, região do Iguatemi, com a presença de shoppings, 

supermercados, estação rodoviária, prédios comerciais e residências de baixo a alto 

padrão. 

À medida que se aproxima da foz, ocorre uma inflexão das características 

socioeconômicas, quando o Rio Camarajipe atravessa a avenida ACM e bairros como 

Caminho das Árvores, STIEP e Costa Azul, sendo observado os maiores rendimentos 

mensais dos chefes de família, superiores a 10 salários-mínimos (SM). 

Diferentemente disso, a porção mais alta é habitada por famílias com rendimentos 

mensais de até 2 SM e os trechos médio e baixo os rendimentos melhoram um pouco, 

sendo percebido variação de 5 a 10 SM por mês (SANTOS et al., 2010). 

Assim, a Bacia do Rio Camarajipe é ocupada por uma população situada, 

predominantemente, nas menores faixas de renda, onde 30,6% recebem até 1 SM 

por mês, 30,1% entre 1 e 3 SM por mês e apenas 3,9% recebem mais de 20 SM por 

mês. Quanto à escolaridade dos chefes de família, tem-se o seguinte quadro: 6,61% 

não têm instrução; 26,0% possuem de 4 a 7 anos de estudo; 30,3% possuem de 11 a 

14 anos; e apenas 9,4% possuem mais de 15 anos de estudo (SANTOS et al., 2010). 

Santos et al. (2010) ainda destacam que danos sociais, ambientais e culturais na 

referida Bacia vem se intensificando nos últimos anos por problemas relacionados ao 
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lançamento de esgotos sem tratamento, ao desmatamento, à destinação inadequada 

dos resíduos sólidos, à falta de sistema de drenagem urbana, à impermeabilização, 

que tem afetado a qualidade das águas do rio principal e de seus afluentes.  

Ainda quanto à qualidade da água, em 2015, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (INEMA) do Estado da Bahia realizou um estudo quanto à qualidade das 

águas do Rio Camarajipe, sendo analisados o Índice de Estado Trófico (IET) e o Índice 

de Qualidade da Água (IQA). O primeiro índice classifica os corpos d’água em graus 

de eutrofização – crescimento excessivo de plantas superficiais devido ao 

enriquecimento das águas por nutrientes como fósforo e nitrogênio. Já o IQA classifica 

a qualidade da água bruta, sendo importante para a avaliação da sua contaminação. 

Os dois pontos analisados nas duas campanhas de 2015 ficam localizados no bairro 

de Boa Vista de São Caetano e próximo à estação rodoviária de Salvador. Para 

ambos, o resultado do IQA classificou as águas com qualidade ruim a péssima. Já o 

IET variou de hipereutrófico a eutrófico. Em ambos os pontos, foi observado coloração 

escura das águas, odor variando de fraco a forte, lançamento de esgotos e resíduos 

sólidos, e no caso do ponto de Boa Vista de São Caetano, a presença de habitações 

ao redor das margens do Rio Camarajipe (INEMA, 2015). 

O cenário atual, marcado pela insalubridade ambiental, contrasta com o histórico de 

utilização das águas do Rio Camarajipe para abastecimento da Cidade até metade do 

século XX, e se aproxima da realidade de outros corpos d’água de Salvador/BA que 

foram canalizados ou que transportam esgotos à céu aberto (SANTOS et al., 2010). 

 

4.3. Dados da ocorrência das arboviroses e dos índices de infestação 

Os dados secundários referentes à ocorrência das três arboviroses foram obtidos na 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador para 

o período de 2014 até o ano de 2018, mediante requisição institucional e apresentação 

do Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA) do projeto desenvolvido.  

No ano de 2014, foram detectados os primeiros casos de chikungunya no Brasil e a 

partir do qual nos anos subsequentes houve ocorrência de casos de Zika e os vírus 
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CHIKV, ZIKV e DENV passaram a circular simultaneamente. Então, dos três bancos 

de dados disponibilizados em planilha eletrônica referentes à cada uma das 

arbovirores, foram destacadas as informações quanto ao ano da ocorrência, idade, 

sexo, cor de pele, escolaridade e endereço das pessoas acometidas (dado necessário 

para o georreferenciamento das notificações). 

Devido ao fato da SMS utilizar uma delimitação geográfica para os bairros de Salvador 

diferente do que foi estabelecido pela Lei n° 9.278/2017, que dispõe sobre a 

delimitação e denominação oficial dos bairros do Município, foi necessário verificar 

todos os endereços associados as notificações dos três bancos de dados 

(SALVADOR, 2017). Tudo isso a fim de se garantir que os dados fossem provenientes 

de algum dos 42 bairros da bacia do Rio Camarajipe. Essa averiguação foi realizada 

por meio de três ferramentas: o Google Earth Pro, o Aplicativo “Busca CEP – 

Endereço” dos Correios (site - 

http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm) e 

do software QGIS versão 3.4.6. 

Por meio do software do Google foi buscado a localização do endereço utilizando o 

nome do bairro, do logradouro e do CEP relacionado a cada ocorrência das 

arboviroses quando disponíveis. A toda busca, o Google Earth Pro retornava uma 

coordenada geográfica aproximada apresentada por meio de imagem de satélite que 

foi confrontada por meio do software de sistema de informação geográfica QGIS,  com 

a delimitação da bacia do Rio Camarajipe exibida anteriormente na Figura 9. Esse 

resultado foi comparado também com a resposta ofertada pelo aplicativo “Busca CEP 

– Endereço”, que por meio do seu buscador, ao se procurar um endereço, retornava 

as informações do nome do logradouro, bairro, cidade, estado e CEP. 

Essas ferramentas foram utilizadas conjuntamente, haja vista que muitos dados 

apresentavam ausência no preenchimento de requisitos básicos (inexistência do 

nome do bairro e/ou logradouro e/ou CEP). Deste modo, para a ocorrência da 

arbovirose ser contabilizada como proveniente de um bairro, ao menos o resultado do 

Google Earth ou do banco de dados dos Correios precisava ser verificado através da 

delimitação oficial dos bairros no software QGIS. Nos casos em que não havia 

indicação do endereço, esse não fosse válido ou proveniente de outro bairro, o dado 

fora excluído da amostra daquele bairro. 
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Esse procedimento permitiu o cálculo da incidência – número de casos novos de uma 

determinada doença em uma população sob risco de adoecer em determinado 

período – para cada bairro a cada ano conforme a equação (1): 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜
 x 10.000   (1) 

Para o denominador da equação 1, fez-se algumas considerações. Primeiramente 

adotou-se a metodologia presente no Plano de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Salvador, Santo Amaro e Saubara (PARMS) para a projeção 

populacional dos anos de 2014 a 2018. Essa publicação utilizou como base as taxas 

geométricas de crescimento entre os dois últimos Censos e admitiu taxas 

decrescentes na mesma proporção das taxas de crescimento de Salvador para 

estimar a população até 2040 (a cada quinquênio a partir de 2010) para todos os 

bairros da Cidade. A publicação indica uma redução gradativa das taxas de 

crescimento do Município com variações por quinquênio entre 0,95% a.a. no período 

2010-2015 a 0,04% a.a. no período 2035-2040 (SIHS, 2015). 

Portanto, as populações entre 2014 e 2018 foram calculadas pelo produto da taxa 

geométrica registrada para cada bairro no período de 2000 a 2010 e a razão entre a 

taxa de crescimento de Salvador no período entre 2010 e o ano considerado, pela 

taxa de crescimento de Salvador no período 2010 a 2015. Para isso, foram utilizadas 

duas taxas de crescimento geométrico para Salvador apresentadas no PARMS: 

0,95% a.a. para o período de 2010 a 2015 (abrangendo 2014 e 2015) e de 0,78% a.a. 

para o período de 2010 a 2020 (abrangendo o triênio 2016-2018). Para ilustrar essa 

metodologia, apresenta-se na Tabela 1, como exemplo, as estimativas populacionais 

para o bairro Alto do Cabrito. As estimativas populacionais e a incidência por Zika, 

dengue e chikungunya de todos os bairros da capital baiana estão apresentadas no 

item referente aos resultados desta pesquisa. 

Tabela 1 - Exemplo de cálculo das estimativas populacionais para Alto do Cabrito, Salvador-
BA, no período de 2014 a 2018 

População em 2000 (hab.) 15.997 

População em 2010 (hab.) 17.051 
Taxa de crescimento geométrico (%) 0,6381 a.a. 

Taxa geométrica de Salvador (2010-2015) do PARMS 0,9500 % a.a. 

Taxa geométrica de Salvador (2010-2020) do PARMS 0,7800 % a.a. 
Anos de 2014 e 2015  
Taxa de crescimento decrescente = 0,6381 x (0,95 /0,95) 0,6381 % a.a. 
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População calculada em 2014 17.492 

População calculada em 2015 17.604 
Anos 2016, 2017 e 2018 

Taxa de crescimento decrescente = 0,6381 x (0,78 /0,95) 0,5239 % a.a. 

População calculada em 2016 17.595 

População calculada em 2017 17.688 

População calculada em 2018 17.781 

Fonte: SIHS (2015), IBGE (2019). 

Os dados populacionais de 2000 e 2010 para os 42 bairros da área de estudo, 

necessários para as estimativas, foram provenientes da publicação Painel de 

Informações de 2016 da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 

(Conder). Nesse documento, a Conder agregou os dados socioeconômicos e de 

infraestrutura dos últimos três Censos Demográficos por bairro e por prefeitura-bairro 

a fim dar subsídios para que pesquisadores pudessem melhor estudar a realidade 

urbana de Salvador. Por meio dessas informações – população dos últimos dois 

Censos de cada bairro da Conder e taxa de crescimento de Salvador do PARMS – 

estimou-se os habitantes das localidades abrangidas pela bacia do Rio Camarajipe 

entre 2014 e 2018.  

A segunda fonte de dados secundários de saúde foi o Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) da SMS de Salvador que disponibilizou as informações referentes aos índices 

de infestação de Breteau (IB), Predial (IIP) e por Tipo de Recipiente (ITR) pelo 

mosquito Aedes aegypti. Assim como os dados de ocorrência das três arboviroses, foi 

necessário também requisição institucional e apresentação do Parecer 

Consubstanciado do CEP à esta Secretaria, sendo disponibilizado os dados dos 

índices de infestação de 2015 a 2018. 

Esses índices permitem identificar o risco de possíveis epidemias a que a população 

da área de estudo está vulnerável a cada ciclo de visitas dos agentes de controle de 

endemias, sendo definidos a seguir: 

 Breteau (IB): é a razão entre o número de recipientes positivos para as 

larvas do mosquito Aedes aegypti com relação ao número total de 

imóveis pesquisados; 

 Predial (IIP):  razão entre o número de imóveis positivos para larvas do 

mosquito e a quantidade de imóveis pesquisados; 
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 Por Tipo de Recipiente (ITR): relação em porcentagem entre o número 

do tipo de recipiente positivo e o número de recipientes positivos 

pesquisados (BRASIL, 2012). 

Dados do MS destacam ainda que se interpretados adequadamente, esses índices 

fornecem informações estratégicas importantes quanto à densidade de vetores e de 

potenciais criadouros e, consequentemente, do risco de transmissão das arboviroses 

(BRASIL, 2012). 

Destarte, ao todo, foram disponibilizados 14 relatórios pelo CCZ referentes aos dados 

de infestação pelo Aedes aegypti em Salvador no período de 2015 a 2018. Desse 

total, foram doze Levantamentos Rápidos de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti 

(LIRAa) e dois Levantamentos de Índice Amostral (LIA). Ambos são metodologias de 

pesquisa larvária que permitem rapidamente a obtenção de indicadores 

entomológicos necessários para o combate vetorial. A realização do LIA é obrigatória 

para municípios infestados pelo Aedes aegypti com menos de 2.000 imóveis e do 

LIRAa para municípios com quantidade de domicílios acima desse limiar (BRASIL, 

2017c). Destarte, os dois LIAs realizados em Salvador foram anteriores a 2017. 

Portanto, os levantamentos rápidos de infestação larvária foram assim distribuídos no 

Município: 2015 (3 LIRAa e 1 LIA); 2016 (2 LIRAa e 1 LIA); 2017 (3 LIRAa); e 2018 (4 

LIRAa). 

Como os resultados dos LIRAa/LIA apresentados pelo CCZ tinham unidades 

espaciais diferentes da adotada nesse trabalho – bairro –, fez-se algumas adaptações. 

Quanto aos LIRAas, as informações apresentadas estavam agregadas em estratos, 

divisão territorial do Município, com características homogêneas, que abrange de 

8.100 a 12.000 imóveis. Então, para determinar os índices de infestação de cada 

bairro, foi utilizado novamente o software QGIS versão 3.4.6. Como o CCZ 

disponibilizou a delimitação dos estratos em formato vetorial shapefile, essa camada 

foi confrontada com a delimitação da bacia do Rio Camarajipe, sendo destacados 

somente os estratos que abrangessem algum dos 42 bairros da área de estudo. 

Assim, os índices de infestação de cada bairro para cada levantamento, foi calculado 

por meio da média ponderada dos índices dos estratos abrangidos pelo bairro. Desse 

modo, a contribuição de cada estrato para o IIP, IB e ITR médios de um bairro, seria 

proporcional a sua área dentro desse local.  Como os estratos possuem números de 
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imóveis diferentes, essa abordagem é mais adequada que a utilização de uma simples 

média aritmética, pois evita-se que um estrato com uma área ínfima e que abrange 

poucos domicílios do bairro possa contribuir para os índices finais com o mesmo peso 

que os demais com maior área de abrangência.  

Já para os LIAs, como os resultados apresentados foram agrupados por bairro ou 

suas subdivisões, essa última, as quais não se tinha a delimitação espacial, os índices 

médios nesses levantamentos foram iguais aos apresentados no bairro ou a média 

das suas subdivisões. Nos casos em que não havia resultados disponíveis para 

determinados bairros no LIA, optou-se por utilizar a média aritmética dos índices de 

infestação dos bairros adjacentes ao considerado.  

Um problema observado foi com relação ao ITR, que nem sempre os resultados 

apresentados pelo CCZ totalizavam 100%. Em alguns casos, houve variações de ±0,3 

desse valor. Possivelmente, esses erros ocorreram devido às aproximações nos 

cálculos realizados pelo CCZ, haja vista que os casos em que foram percebidas essas 

falhas, eram resultados de dízimas periódicas. Mesmo assim, foi considerado que 

essa pequena variação não inviabilizaria a utilização desse índice que pode indicar 

quais os recipientes mais comuns em um determinado local positivos para as formas 

do Aedes aegypti, podendo orientar as ações de combate a esses vetores.  

Ainda referente ao ITR, em alguns estratos não foram identificadas formas do Aedes 

aegypti durante os levantamentos, não havendo contribuição desses locais para o 

índice médio do bairro. Deste modo, nos casos em que bairros eram formados por 

mais de um estrato e que em algum deles não foram encontradas formas do mosquito, 

esses estratos não foram contabilizados para o ITR médio do bairro. Adotou-se essa 

aproximação, pois a exclusão de um estrato que apresentou resultado nulo para o ITR 

não altera a quantidade de recipientes positivos do bairro, mas a sua permanência 

nesse cálculo subdimensiona a proporção dos tipos de recipientes positivos, ainda 

mais se esse estrato possui grande área de abrangência no bairro. Esse procedimento 

exigiu que fosse recalculada uma nova área de abrangência dos demais estratos no 

bairro devido a essa exclusão a fim de possibilitar o cálculo do ITR por meio da média 

ponderada normalmente. 
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4.4. Dados das condições socioeconômicas, demográficas, de 

saneamento básico e do meio biofísico 

Quanto aos dados do meio biofísico – variáveis climatológicas – foi utilizado o Banco 

de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) administrados pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Já para os dados socioeconômicos, 

demográficos e de saneamento básico utilizou-se como fonte de dados o projeto 

Qualidade do Ambiente Urbano de Salvador-BA (QUALISalvador). 

Complementarmente, foi utilizado dados socioeconômicos, ambiental e de 

infraestrutura do Censo Demográfico de 2010 do IBGE e sua agregação por bairro 

para Salvador realizado pela Conder por meio da publicação Plano de Informações 

2016. 

Quanto ao QUALISalvador, projeto iniciado em 2018 e realizado por pesquisadores 

da UFBA, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS), bem como de outras instituições públicas, tem por 

objetivo produzir e transmitir conhecimento quanto à realidade do ambiente urbano do 

município de Salvador. O projeto conta com financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. (EMBASA) (QUALISalvador, 2018). 

Para avaliação da qualidade ambiental urbana de Salvador em cinco dimensões - 

físico-ambiental, socioeconômica, serviço e infraestrutura, cultura e cidadania, e bem-

estar – está sendo feito o levantamento de dados por meio da aplicação de quase 17 

mil questionários nos domicílios amostrados dos 163 bairros da capital baiana, 

compreendendo as 12 bacias hidrográficas e as 9 bacias de drenagem natural.  

O questionário aplicado no QUALISalvador e apresentado no Anexo A, contempla 62 

questões divididas em 12 áreas temáticas, sendo elas: caracterização do entrevistado; 

caracterização do responsável; habitabilidade/ambiente construído/bairro; 

saneamento básico; opiniões sobre as condições físico-ambientais; inserção 

produtiva do responsável principal pela família; segurança alimentar e saúde; 

mobilidade; segurança pública; lazer/cultura; participação política; e 

percepção/satisfação. 
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Nesse projeto, para a amostragem, foi utilizado a base de dados da Embasa quanto 

ao número de economias ativas de água atendidas pela Empresa no ano de 2015, 

estimando-se então o número de domicílios permanentes por bairro e para toda a 

Cidade. Esse procedimento foi possível por meio de geoprocessamento, sendo 

espacializados os pontos de ligações de água da Embasa, permitindo a identificação 

dos domicílios permanentes que não eram atendidos pela Empresa, e assim da sua 

incorporação à amostra. Para essa fase do projeto, somente foram consideradas as 

unidades domiciliares, sendo descartados as unidades onde se desenvolvesse 

atividades de qualquer natureza econômica ou institucional. Assim, foram escolhidos 

os domicílios por amostra aleatória estratificada sem reposição, trabalhando-se com 

o grau de confiança de 90% e com erro amostral de 8% para seleção do número 

mínimo de entrevistas para cada um dos 163 bairros de Salvador, onde se aplicou os 

questionários (QUALISalvador, 2018). 

Ademais, as questões contemplam respostas com uma ou mais alternativas para 

serem escolhidas. Essas respostas são baseadas na opinião do entrevistado e na 

observação por parte do pesquisador, como por exemplo, as questões relacionadas 

ao saneamento básico. As perguntas do questionário apresentavam em sua maioria, 

pelo menos as seguintes alternativas: 96. Outro; 97. Não sei responder; 98. Sem 

informação; e 99. Não se aplica.  

Após aplicação dos questionários, a etapa subsequente compreende a análise de 

consistência dos dados, com sua digitalização, transferência para o servidor do projeto 

e processamento com utilização do software estatístico R, para posterior 

disponibilização. 

Para os 42 bairros abrangidos pela Bacia do Rio Camarajipe, apresenta-se na Tabela 

2 o número de questionários analisados e previstos para a pesquisa, bem como o 

panorama de conclusão desta etapa do QUALISalvador. Como a fase de aplicação 

de questionários e/ou digitalização dos dados estava em andamento até o dia 

14/01/2020, quando foi realizada a coleta de dados no servidor do projeto, os 

resultados apresentados na Tabela 2 representam a amostra estudada até esse 

momento e o total de questionários planejados para somente os 42 bairros da bacia 

do Rio Camarajipe. 
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Tabela 2 - Panorama da aplicação e digitalização dos questionários dos bairros da Bacia do 

Rio Camarajipe, Salvador-BA, em 14/01/2020 

BAIRRO Nº DE QUESTIONÁRIOS 
APLICADOS  

Nº AMOSTRAS 
PLANEJADAS 

CONCLUÍDO (%) 

Alto do Cabrito 80 104 76,9 
Arraial do Retiro 89 102 87,3 
Baixa de Quintas 107 97 110,3 
Barbalho 105 103 101,9 
Barreiras 84 105 80,0 
Boa Vista de São Caetano 109 104 104,8 
Bom Juá 102 104 98,1 
Brotas 108 106 101,9 
Caixa d'Água 113 105 107,6 
Calabetão 68 102 66,7 
Caminho das Árvores 27 105 25,7 
Campinas de Pirajá 99 103 96,1 
Capelinha 108 104 103,8 
Centro Histórico 74 99 74,7 
Cidade Nova 106 105 101,0 
Cosme de Farias 94 105 89,5 
Costa Azul 40 105 38,1 
Curuzu 109 104 104,8 
Fazenda Grande do Retiro 107 106 100,9 
IAPI 101 105 96,2 
Jardim Santo Inácio 108 103 104,9 
Lapinha 108 102 105,9 
Liberdade 105 106 99,1 
Luis Anselmo 95 104 91,3 
Macaúbas 101 102 99,0 
Marechal Rondon 110 104 105,8 
Mata Escura 97 105 92,4 
Matatu 107 104 102,9 
Pau Miúdo 105 105 100,0 
Pernambués 73 106 68,9 
Pero Vaz 105 105 100,0 
Resgate 94 102 92,2 
Retiro 30 57 52,6 
Santa Mônica 106 102 103,9 
Santo Agostinho 103 100 103,0 
Santo Antônio 90 100 90,0 
São Caetano 109 106 102,8 
São Gonçalo 91 104 87,5 
Saramandaia 80 102 78,4 
Saúde 99 101 98,0 
STIEP 32 104 30,8 
Vila Laura 107 105 101,9 
TOTAL 3885 4302 90,3 

Fonte: QUALISalvador (2018; 2020). 

Todos os bairros da Bacia do Rio Camarajipe apresentam algum dado proveniente da 

aplicação dos questionários. Entretanto, esse processo de aplicação e/ou digitalização 

dos resultados não se encontra no mesmo estágio de progresso para estas unidades 

espaciais. Conforme a Tabela 2, somente para 19 bairros foram realizados todos os 
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questionários previstos, sendo que deste total, para 15 localidades já foram aplicados 

uma quantidade de questionários considerando uma folga de 5%. Abaixo dessa faixa, 

para 10 bairros, pelo menos 90% dos questionários foram aplicados e/ou digitalizados. 

Por seguinte, 4 apresentaram avanço superior a 80% e para 9 é necessário avançar 

para o alcance das metas previstas durante o processo de amostragem, haja vista 

que estes apresentam menos de 80% da conclusão desta etapa até a data da coleta 

de dados, 14/01/2020. Os bairros Caminho das Árvores, Costa Azul e STIEP, são os 

que apresentam uma maior defasagem em comparação aos demais, sendo 

empregados e/ou escaneados menos de 40% do total de questionários. Portanto, 

restam ainda 417 questionários para aplicação e/ou digitalização. Apesar disso, mais 

de 90% desta etapa foi concluída, sendo previsto até junho de 2020 o seu fechamento. 

Optou-se por utilizar nas análises, os dados do projeto QUALISalvador por apresentar 

informações mais recentes e com maior nível de detalhamento do saneamento básico, 

mesmo não completada a etapa de aplicação e/ou digitalização dessas informações, 

sendo utilizado os dados importados no servidor do projeto na coleta realizada em 

14/01/2020. 

 

4.4.1. Condições de saneamento básico 

Os dados de saneamento básico refletiram a cobertura e a qualidade do 

abastecimento de água, a cobertura do esgotamento sanitário, o manejo de resíduos 

sólidos e das águas pluviais. 

Esses dados foram trabalhados em planilha eletrônica permitindo a sua análise 

descritiva. Assim, pôde-se calcular as faixas de atendimento e investigar a qualidade 

desses serviços nos bairros da Bacia do Rio Camarajipe. Complementarmente, 

utilizou-se o software QGIS para espacializar as informações, permitindo a elaboração 

de mapas que apresentassem a realidade e as diferenças dos níveis de atendimento 

dos quatro componentes do saneamento básico na área de estudo. 

Quanto à situação dos serviços públicos de saneamento básico, teve-se como base 

as definições do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) (BRASIL, 2011). A 

depender das respostas dos entrevistados quanto a esses componentes e observação 

do pesquisador de campo, utilizou-se as seguintes classificações: 
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1. Adequado – quando a resposta refletia a situação em que a população recebe 

serviço coletivo com qualidade ou que tem solução individual sanitária 

adequada. 

2. Precário – quando a população recebia serviço coletivo com qualidade 

inadequada ou que tem solução individual sanitária precária. 

3. Inadequado (Sem Atendimento) – quando a situação do saneamento básico 

não é enquadrada nas definições anteriores e que se constituiam em práticas 

inadequadas, como ausência de banheiro, lançamento de esgoto em locais 

impróprios, ausência de coleta dos resíduos sólidos, dentre outros. 

Como o Plansab define o deficit para três dos quatro componentes do saneamento 

básico, exceto para a drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas pois ainda não 

há uma base com dados consistentes para esse componente, utilizou-se as mesmas 

classes e definições supramencionadas para a situação da drenagem, haja vista que 

a pesquisa QUALISalvador fornece uma maior quantidade de informações que 

permite melhor avaliar esse serviço, o que não aconteceu durante a elaboração do 

panorama nacional.  

Outrossim, as opções 97. Não sei responder, 98. Sem informação e 99. Não se aplica 

não foram contabilizadas para o panorama do saneamento básico. A alternativa 96. 

Outro foi classificada como uma situação inadequada (sem atendimento). 

 

 Abastecimento de água 

Quanto ao abastecimento de água, foi analisado qual a forma de atendimento e sua 

frequência, a qualidade da água, bem como a existência de reservatório e de 

instalações sanitárias no banheiro do domicílio.  

O Quadro 4 apresenta as definições presentes no Plansab quanto à caracterização 

do atendimento e do deficit de acesso ao abastecimento de água. 
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Quadro 4 - Caracterização do atendimento e do deficit de acesso ao abastecimento de água 

conforme Plansab 

COMPONENTE ATENDIMENTO 
ADEQUADO 

DEFICIT 

ATENDIMENTO PRECÁRIO ATENDIMENTO 
INADEQUADO (SEM 

ATENDIMENTO) 

Abastecimento 
de Água 

Fornecimento de 
água potável por 
rede de distribuição 
ou por poço, 
nascente ou 
cisterna, com 
canalização interna, 
em qualquer caso 
sem intermitências 
(paralisações ou 
interrupções). 

Dentre o conjunto com 
fornecimento de água por rede e 
poço ou nascente, a parcela de 
domicílios que: 
– Não possui canalização 
interna; 
– Recebe água fora dos padrões 
de potabilidade; 
– Tem intermitência prolongada 
ou racionamentos.  
– Uso de cisterna para água de 
chuva, que forneça água sem 
segurança sanitária e, ou, em 
quantidade insuficiente para a 
proteção à saúde. 
– Uso de reservatório abastecido 
por carro Pipa. 

Todas as situações 
não enquadradas nas 
definições de 
atendimento e que se 
constituem em 
práticas consideradas 
inadequadas (a 
exemplo de ausência 
de banheiro ou 
sanitário; coleta de 
água em cursos de 
água ou poços a longa 
distância). 

Fonte: BRASIL (2011). 

 Esgotamento Sanitário 

Para avaliação da cobertura do esgotamento sanitário, utilizou-se o Quadro 5 como 

referência para classificação da situação do componente nos bairros da Bacia do Rio 

Camarajipe. 

Quadro 5 - Caracterização do atendimento e do deficit de acesso ao esgotamento sanitário 

conforme Plansab 

COMPONENTE ATENDIMENTO 
ADEQUADO 

DEFICIT 

ATENDIMENTO 
PRECÁRIO 

ATENDIMENTO INADEQUADO 
(SEM ATENDIMENTO) 

Esgotamento 
Sanitário 

– Coleta de esgotos, 
seguida de tratamento; 
– Uso de fossa séptica 
(fossa séptica sucedida 
por pós-tratamento ou 
unidade de disposição 
final, adequadamente 
projetados e Construídos). 

– Coleta de 
esgotos não 
seguida de 
tratamento; 
– Uso de fossa 
rudimentar. 

Todas as situações não 
enquadradas nas definições de 
atendimento e que se constituem 
em práticas consideradas 
inadequadas (fossas 
rudimentares; lançamento direto 
de esgoto em valas, rio, lago, 
mar ou outra forma pela unidade 
domiciliar). 

Fonte: BRASIL (2011). 
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 Resíduos Sólidos 

Para avaliação da cobertura do manejo de resíduos sólidos, utilizou-se o Quadro 6 

como referência para classificação da situação do componente nos bairros da Bacia 

do Rio Camarajipe. 

Quadro 6 - Caracterização do atendimento e do deficit de acesso ao manejo de resíduos 

sólidos conforme Plansab 

COMPONENTE ATENDIMENTO 
ADEQUADO 

DEFICIT 

ATENDIMENTO 
PRECÁRIO 

ATENDIMENTO 
INADEQUADO (SEM 

ATENDIMENTO) 

Manejo de 
resíduos sólidos 

– Coleta direta, na área 
urbana, com frequência 
diária ou em dias 
alternados e destinação 
final ambientalmente 
adequada dos 
resíduos; 
– Coleta direta ou 
indireta, na área rural, e 
destinação final 
ambientalmente 
adequada dos 
resíduos.  

Dentre o conjunto com 
coleta, a parcela: 
– na área urbana com 
coleta indireta ou direta, 
cuja frequência não seja 
pelo menos em dias 
alternados; 
– e, ou, cuja destinação 
final dos resíduos seja 
ambientalmente 
adequada. 

Todas as situações não 
enquadradas nas 
definições de atendimento e 
que se constituem em 
práticas consideradas 
inadequadas (coleta 
indireta de resíduos sólidos 
em área urbana; ausência 
de coleta, com resíduos 
queimados ou enterrados, 
jogados em terreno baldio, 
logradouro, rio, lago ou mar 
ou outro destino pela 
unidade domiciliar). 

Fonte: BRASIL (2011). 

 Drenagem Urbana e Situações de Risco no Logradouro do Domicílio 

Para drenagem das águas pluviais como não se tinha uma correspondente definição 

do deficit no Plansab, adotou-se as seguintes alternativas:  

1. Foi considerado adequado somente a situação em que os dispositivos 

de drenagem se encontravam em aparente bom estado e que não tenha 

sido observado situações de enchentes e alagamentos no logradouro 

em que o domicílio estivesse inserido. 

2. Julgou-se precário a situação desse componente do saneamento básico 

quando observado algum dano ou obstrução nos dispositivos de 

drenagem ou quando mesmo com a presença da rede de drenagem 

eram observados eventos como enchentes e/ou alagamentos. 

3. A ausência de sistema de drenagem, foi julgada como inadequada 

quando no logradouro foram observadas situações de risco nos últimos 

dois anos da aplicação dos questionários do Projeto QUALISalvador. 
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Quando não havia rede de drenagem e não foram observadas situações 

de risco, optou-se por não classificar as respostas em nenhuma das 

classes apresentadas (adequada, precária ou inadequada). No caso 

específico de Salvador, cidade mais povoada e populosa do Nordeste e 

que em seu miolo (região onde se encontra a bacia do Rio Camarajipe) 

é marcada pela baixa cobertura vegetal e elevada densidade 

demográfica, não necessariamente um local que não apresente rede é 

uma região com problemas de drenagem. A própria declividade do 

terreno e a ocupação e uso do solo podem permitir que a água escoe 

sem que sejam observados eventos com enchentes ou alagamentos. 

Entretanto, a averiguação nesses bairros quanto à essa situação da 

drenagem demandaria um estudo mais profundo quanto às 

características físicas das sub-bacias e do uso e ocupação do solo em 

cada bairro abrangido pelo Rio Camarajipe para melhor quantificar essa 

parcela e, assim, um tempo maior para seu desenvolvimento, 

incompatível com o recorte do presente estudo. 

 

Foram também avaliadas situações de risco nos logradouros dos domicílios. Dessa 

forma, foi verificada a ocorrência de situações como alagamentos e enchentes nos 

últimos dois anos, sendo essas consideradas uma situação inadequada. Situação 

adequada foi considerada somente a ausência dessas situações de risco. 

O Quadro 7 apresenta as variáveis de análise de saneamento básico provenientes do 

projeto QUALISalvador. Os dados foram avaliados por item a fim de descrever a 

realidade dos quatro componentes do saneamento básico nos bairros da bacia do Rio 

Camarajipe. Além disso, essa realidade presente nos bairros foi representada em 

mapas por meio do software QGIS versão 3.4.6. 
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Quadro 7 – Variáveis de análise de saneamento básico 

COMPONENTE VARIÁVEL QUESTÃO DESCRIÇÃO OPÇÕES SITUAÇÃO 

A
B

A
S

T
E

C
IM

E
N

T
O

 D
E

 Á
G

U
A

 

Forma de 
Abastecimento 
de Água 

20 Domicílios atendidos 
por forma adequada 
de abastecimento de 
água 

1. Rede de distribuição de água da Embasa; 3. Poço tubular 
implantado pelo condomínio com tratamento de água. 

Adequado 

2. Poço escavado implantado na área do domicílio; 4. Poço tubular 
implantado pelo condomínio, sem tratamento da água 

Precário 

5. Fonte, lagoa ou rio; 96. Outro Inadequado 

Frequência do 
Abastecimento 
de Água 

21 Domicílios com 
frequência regular de 
abastecimento de 
água 

1. Tem água da rede da Embasa durante o dia todo (dia e noite);  Adequado 

2. A água da rede da Embasa só chega à noite todos os dias; 4. Falta 
água na rede da Embasa mais de 2 dias da semana, mas o 
reservatório garante o abastecimento 

Precário 

5. Falta água na rede da Embasa mais de 2 dias da semana, não 
possui reservatório e recorre a outros meios para obter água; 96. Outro 

Inadequado 

Qualidade da 
água 

22 Domicílios com água 
de boa qualidade na 
torneira 

1. Boa (límpida, sem cheiro, gosto bom) Adequado 

2. Regular (apresenta alguma cor/sujeira, algum cheiro) Precário 

3. Ruim (escura/suja, cheiro ruim) Inadequado 

Instalações 
hidrossanitárias 

23 Domicílios com 
existência de três 
pontos de utilização 
de água 

1. Sim, tem banheiro com vaso sanitário, pia e chuveiro Adequado 

2. Sim, tem banheiro com vaso sanitário e pia; 3. Sim, tem banheiro 
com vaso sanitário e chuveiro; 

Precário 

4. Sim, tem banheiro com vaso sanitário; 5. Sim, tem banheiro apenas 
chuveiro; 6. Não tem banheiro 

Inadequado 

Reservatório de 
água 

24 Domicílios com 
reservatório de água 
e situação  

1. Sim, tem reservatório com tampa; 4. Não tem reservatório e tem 
água da rede da Embasa durante o dia todo (alternativa n. 1 da 
questão 21) 

Adequado 

2. Sim, tem reservatório sem tampa; 3. Sim, tem reservatório (não 
sabe especificar se com ou sem tampa); 

Precário 

4. Não tem reservatório e tem problemas no fornecimento de água 
(quaisquer alternativas da questão n. 21, exceto resposta n.1) 

Inadequado 

E
S

G
O

T
A

M
E

N
T

O
 

S
A

N
IT

Á
R

IO
 

Destinação dos 
esgotos  

25 Domicílios atendidos 
por destinação 
adequada dos 
esgotos 

1. Rede coletora de esgoto em bom funcionamento; 3. Fossa “séptica” Adequado 

2. Rede coletora de esgoto com funcionamento precário; Precário 

4. Galeria/tubulação de drenagem de águas pluviais (água de chuva); 
5. Canal de drenagem de águas pluviais (água de chuva); 6. Em vala 
a céu aberto no solo/terreno; 7. Direto da casa no rio/canal; 96. Outro 
 
 
  

Inadequado 
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COMPONENTE VARIÁVEL QUESTÃO DESCRIÇÃO OPÇÕES SITUAÇÃO 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L
ID

O
S

 
Frequência na 
coleta de 
resíduos 
sólidos  

28 Domicílios atendidos 
por frequência e 
forma adequada de 
coleta de resíduos 
sólidos 

1. Todos os dias o caminhão passa e coleta o lixo porta-a-porta; 2. O 
caminhão passa dia sim e dia não e coleta o lixo porta-a-porta;  

Adequado 

3. O caminhão passa uma vez por semana e coleta o lixo porta-a-
porta; 4. O caminhão passa a cada 15 dias e coleta o lixo porta-a-
porta; 5. O caminhão passa na rua e coleta o lixo descartado em caixa 
estacionária (container) com frequência regular  

Precário 

6. O caminhão passa na rua e coleta o lixo descartado em caixa 
estacionária (container) com frequência esporádica; 7. O caminhão 
não passa na rua e o lixo é descartado em caixa estacionária 
(container) de outra rua; 8. O caminhão não passa na rua e o lixo é 
descartado no ponto de lixo; 9. Não tem coleta de lixo na rua e o lixo 
é descartado no terreno baldio, no canal ou no rio ou queimado;  

Inadequado 

D
R

E
N

A
G

E
M

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 P
L
U

V
IA

IS
 

Cobertura com 
rede de 
drenagem 

26 Logradouros com 
rede de drenagem 
em aparente bom 
estado 

1. Em aparente bom estado e não houve ocorrência de alagamentos 
e enchentes no logradouro (não preenchimento das alternativas n.1 
e/ou n.2 da questão 29)  

Adequado 

1. Em aparente bom estado e houve ocorrência de alagamentos e 
enchentes no logradouro (alternativas n.1 e n.2 da questão 29); 2. 
Boca de lobo obstruída ou danificada; 3. Poço de visita obstruído ou 
danificado; 4. Galeria/tubulação obstruída ou danificada; 5. 
Sarjetas/sarjetões obstruídos ou danificados; 6. Escadarias ou rampas 
drenantes obstruídas ou danificadas 

Precário 

7. Não existe rede de drenagem com ocorrência de alagamentos e 
enchentes no logradouro (alternativas n.1 e n.2 da questão 29); 96. 
Outro 

Inadequado 

7. Não existe rede de drenagem com ocorrência de alagamentos e não 
houve ocorrência de alagamentos e enchentes no logradouro (não 
preenchimento das alternativas n.1 e/ou n.2 da questão 29) 

--------------- 

Situação de 
Risco no 
logradouro 

29 Domicílios cujo 
logradouro 
apresentam 
ocorrências de 
alagamentos 
enchentes 

4. Não há ocorrência de situações de risco Adequado 

1. Alagamento; 2. Enchente Inadequado 

Fonte: QUALISalvador (2018).
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4.4.2. Condições socioeconômicas e demográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para análise da atual realidade socioeconômica e das características demográficas 

presentes nos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, levou-se em consideração as 

características do responsável pelo domicílio (escolaridade e renda), bem como a 

renda mensal familiar disponibilizadas no projeto QUALISalvador a partir de 2018. 

Complementarmente, foram utilizados dados do Censo Demográfico de 2010 

referente à renda média mensal do responsável pelo domicílio, a população residente 

acima de 15 anos não alfabetizada, a densidade demográfica e a proporção de 

homens e mulheres. 

De maneira análoga aos dados de saneamento básico, as condições 

socioeconômicas e demográficas foram analisadas em planilha eletrônica. 

 

4.4.3. Condições do meio biofísico 

Para as variáveis do meio biofísico, destacou-se a precipitação acumulada (mm), a 

temperatura média (ºC) e a umidade relativa do ar (%) observada mensalmente em 

Salvador no período de 2014 a 2018. Os dados foram provenientes do Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) administrado pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). O ponto de medição foi a estação meteorológica 

situada no bairro de Ondina, sendo as suas características apresentadas no Quadro 

8. 

Quadro 8 - Informações sobre Estação Meteorológica do INMET 

Nome da 
Estação 

Responsável Operadora Coordenadas (graus) Altitude 
(m) 

Nº Falhas 

Latitude Longitude (01/2014 a 12/2018) 

Salvador 
(Ondina) 

INMET INMET -13° 1' 0.12'' - 38° 53' 0.00'' 51,41 0 

Fonte: INMET (2019). 

Outras possíveis fontes de dados relacionados à precipitação seriam o Hidroweb de 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA) e o Centro de Monitoramento 

e Alerta de Defesa Civil (CEMADEC) vinculado à Defesa Civil de Salvador 

(CODESAL). Quanto ao primeiro, não havia estações pluviométricas com dados que 

não apresentassem falhas para o período de estudo e que tivessem influência sobre 

a bacia hidrográfica do Rio Camarajipe. De maneira análoga, apesar de serem 
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disponibilizados pela Codesal em planilha eletrônica para o período de 2014 a 2018, 

os dados de 38 pluviômetros localizados em Salvador apresentavam uma quantidade 

excessiva de falhas na série histórica, impossibilitando a sua utilização e, assim, da 

análise mais aprofundada da variabilidade das chuvas nos bairros de Salvador.  

Por isso, foram utilizados somente os dados da estação meteorológica de 

responsabilidade do INMET para acompanhamento das chuvas na capital baiana, pois 

ela encontra-se totalmente inserida em Salvador e possui área de influência sobre a 

Bacia do Rio Camarajipe. 

Os dados baixados em forma de planilha eletrônica por meio do BDMEP permitiram a 

caracterização da área de estudo quanto a esse aspecto. Entretanto, somente foi 

possível uma análise da variabilidade dessas condições climáticas em relação ao 

tempo (2014 a 2018) e não espacialmente, haja vista que por meio de dados de uma 

única estação meteorológica não é possível captar as variações climáticas 

observadas nos diversos bairros de uma grande cidade como Salvador. Portanto, 

adotou-se a aproximação de que as médias mensais para essas variáveis seriam 

iguais em todos os 42 bairros da Bacia, avaliando-se somente a variação mensal ao 

longo do período. 

Ademais, foi utilizado a variável cobertura vegetal por habitante (m²/hab.) estabelecida 

pela Conder (2016) para a caracterização dos bairros.  

 

4.5. Análise estatística e espacial 

Primeiramente foi realizada a análise descritiva dos dados. Essa primeira etapa 

consistiu na análise das características dos cidadãos acometidos com essas 

arboviroses, sendo destacadas informações como sexo, faixa etária, o nível de 

instrução, cor de pele e local de residência. 

De maneira similar, foi observado a distribuição de frequência para os dados de 

saneamento básico para cada bairro e para toda área de estudo, e assim, das 

soluções de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de destinação dos 

resíduos sólidos e do manejo das águas pluviais; bem como das condições 

socioeconômicas por meio dos dados do projeto QUALISalvador e do IBGE 2010 
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agregados por bairro por meio da publicação da Conder (2016). Foi realizado o mesmo 

procedimento descritivo para os níveis de infestação e os dados de precipitação.  

Para esses dois últimos, foi investigado uma possível relação entre a variável climática 

no período semelhante aos ciclos de trabalho dos agentes de endemias, com os 

índices de infestação larvária do Aedes aegypti. Para isso, observou-se as variações 

da condição climática até três meses antes da realização dos LIRAa/LIA da área de 

estudo, a fim de se investigar a contribuição das chuvas para os índices de infestação, 

em períodos anteriores ao ciclo de trabalho dos agentes. 

Após a análise exploratória dos dados, investigou-se a correlação entre as variáveis 

climáticas e os índices de infestação larvária. Para isso, a metodologia foi a mesma 

utilizada por Araújo (2016) em sua pesquisa quanto aos fatores intervenientes para a 

dengue no município de Riacho de Santana/BA, que após identificar alguma evidência 

de relação entre as variáveis climáticas com as variáveis dependentes (índices de 

infestação e casos de dengue), analisou a normalidade dos dados por meio do teste 

de Shapiro Wilk e a depender do resultado utilizou o teste de Correlação de Pearson, 

caso os dados apresentassem distribuição normal, ou senão o teste de Correlação de 

Spearman.  

Miot (2017) destaca que diversas simulações, demonstram o bom desempenho do 

teste de Shapiro Wilk para atestar a normalidade dos dados, até mesmo em amostras 

pequenas. Além dessa análise estatística, outras foram realizadas a fim de se verificar 

se havia associação linear entre os índices entomológicos e a incidência das 

arboviroses com o contexto socioeconômico, demográfico, do meio biofísico e de 

saneamento básico. Para isso, foi utilizado o mesmo procedimento descrito 

anteriormente e os coeficientes de correlação foram avaliados nos seguintes limiares: 

(±0.00 a 0.30) correlação insignificante; (± >0,30 a 0,50) baixa correlação; (± >0,50 a 

0,70) correlação moderada; (± >0,70 a 0,90) alta correlação; (± >0,90 a 1,00) 

correlação muito alta (HINKLE; WIERMAN, 2012).  

Posteriormente, utilizou-se a análise múltipla – conjunto de métodos estatísticos que 

torna possível a análise simultânea de medidas múltiplas para cada unidade de 

análise, objeto ou fenômeno observado – a fim de investigar como as variáveis 

independentes contribuíam de maneira conjunta para a incidência das arboviroses e 

para os índices de infestação. Todas as variáveis foram agrupadas em nível de bairro, 
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sendo dependentes, a incidência de Zika, dengue e chikungunya e os índices de 

infestação médio. Esta última variável dependente foi utilizada também como variável 

independente para avaliar a sua importância para a ocorrência das três arboviroses. 

O Quadro 9 e o Quadro 10 apresentam as variáveis analisadas na estatística múltipla, 

bem como a sua descrição completa, respectivamente. 

Quadro 9 - Análise para estatística múltipla 

VARIÁVEL DEPENDENTE VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Incidência (por 
10.000 hab.) 

dengue Índices de infestação larvária, condições do 
saneamento básico, contexto socioeconômico e 

demográfico. 
Zika 

chikungunya 

Índice de Infestação Predial Médio Condições do saneamento básico, contexto 
socioeconômico e demográfico. Índice de Breteau Médio 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Quadro 10 - Categorias, descrição e natureza das variáveis independentes 

CATEGORIA VARIÁVEL DESCRIÇÃO NATUREZA 
(FONTE) 

Índices de 
Infestação pelo 
Aedes aegypti 

Índice de 
Infestação Predial 

Índice de Infestação Predial médio  
Espacial e 
Temporal    
(Centro de 
Controle de 
Zoonoses) 

Índice Breteau Índice Breteau médio  

Condições de 
saneamento 
básico 

Frequência do 
Abastecimento de 
Água 

% de domicílios com frequência 
regular de abastecimento de água 

Espacial 
(QUALISalvador) 

Reservatório de 
água 

% de domicílios com reservatório de 
água com situação adequada 

Tipo e Frequência 
na coleta de 
resíduos sólidos  

% de domicílios atendidos por tipo e 
frequência adequada da coleta de 
resíduos sólidos 

Cobertura com 
rede de drenagem 

% de domicílios localizados em 
logradouros com rede de drenagem 
em aparente bom estado e sem 
alagamentos e enchentes 

Condições 
socioeconômicas 
e demográficas 

Renda familiar 
% Domicílios particulares com 
rendimento familiar mensal inferior a 
1 SM Espacial 

(QUALISalvador) Escolaridade do 
responsável pelo 
domicílio 

% responsáveis pelo domicílio com 
baixo nível de escolaridade 
(analfabeto a 4ª série completa) 

Densidade 
Demográfica 

Densidade demográfica (hab/ha) 

Espacial 
(CONDER e 
IBGE 2010) 

Analfabetismo 
% da população residente acima de 
15 anos não alfabetizadas 

Renda do 
Responsável 

Rendimento médio mensal dos 
responsáveis por domicílios 
particulares permanentes (R$) 

Fonte: Própria (2019). 



74 
 

 
 

O tipo de análise utilizada foi a de Regressão Linear Múltipla que segundo Rodrigues 

e Paulo (2011) apresenta condições de relacionar uma variável dependente 

quantitativa – incidência das arboviroses e os índices de infestação do Aedes spp. de 

2014 a 2018 –, com as variáveis independentes quantitativas ou qualitativas – níveis 

de atendimento dos componentes do saneamento básico, condições 

socioeconômicas e demográficas das populações dos bairros. 

Portanto, foi utilizada a abordagem de busca sequencial stepwise, em que se estima 

a equação de regressão múltipla considerando um conjunto de variáveis definidas 

pelo pesquisador, sendo posteriormente adicionadas ou excluídas outras variáveis até 

que alguma medida de critério geral seja alcançada (HAIR JR., 2009). Deste modo, a 

cada etapa em que se adicionava ou retirava-se variáveis do modelo de regressão 

linear múltipla, investigava-se a qualidade dos ajustes. Para isso, foram levados em 

consideração os seguintes parâmetros: 

 p valor de cada termo da equação: o valor p é a probabilidade de a estatística 

do teste acusar um resultado tão ou mais distante do esperado pela hipótese 

nula (H0). Por essa hipótese nula o conjunto de variáveis independentes em 

estudo não teria poder explicativo sobre a variável dependente. Assim, foram 

selecionados somente os preditores que fossem estatisticamente significantes 

(p valor ≤0,05) para o ajuste do modelo de regressão, indicando que as 

variáveis independentes escolhidas são significantes para a explicação da 

variável independente. 

 R² (coeficiente de determinação): proporção da variância da variável 

dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis preditoras, 

permitindo avaliar o poder de explicação da equação de regressão e, dessa 

forma, da melhor previsão de variável dependente. 

 R² Ajustado: medida modificada do R² que considera o número de parâmetros 

incluídos na equação de regressão e o tamanho da amostra. Ao contrário do 

R², o coeficiente ajustado pode não aumentar ao se adicionar uma variável 

independente ao modelo se essa tem pouco poder de explicação. 

 Teste F: teste estatístico da contribuição de uma variável para a precisão da 

modelo frente as demais já incluídas na equação. Ele é necessário para 

investigar a contribuição adicional de uma variável na equação de regressão, 
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pois pode acontecer de um fator de alta correlação com a variável dependente 

ter contribuição irrelevante na equação. 

 Erro padrão de estimativa: medida da variação dos valores previstos de um 

coeficiente de regressão em múltiplas amostras, indicando a precisão da 

estimativa. Quanto menor o erro padrão, mais precisa é a estimativa (HAIR JR., 

2009).  

Além disso, foram utilizados vários métodos de diagnóstico (Quadro 11) para avaliar 

os modelos a cada ajuste. Quanto às análises estatísticas e gráficas utilizou-se o 

software R (versão 3.6.2). Para todos os testes estatísticos foi definido o nível de 

significância α = 0,05 e Intervalo de Confiança (IC) igual a 95%. Esses métodos de 

diagnóstico são imprescindíveis para garantir o atendimento de pressupostos para a 

realização da análise de regressão linear múltipla, sendo eles:  

 Linearidade da relação entre variáveis dependentes e independentes, que 

representa o grau de associação entre elas. 

 Constância na variância do termo de erro (homoscedasticidade). 

 Independência dos termos de erro (os valores previstos não estão relacionados 

com qualquer outra previsão). 

 Normalidade da distribuição dos erros (RODRIGUES; PAULO, 2011; HAIR JR., 

2009).  

Outrossim, ainda se destacam a observação de valores atípicos, de pontos influentes 

e de multicolinearidade. Quanto aos valores atípicos, quando influentes, podem 

causar grandes mudanças em alguns ou em todos os parâmetros do modelo. Já a 

multicolinearidade que é a alta correlação entre as variáveis independentes, diminui a 

capacidade de prever a variável dependente e de como cada preditor contribui para 

sua explicação (HAIR JR., 2009).   

Para as análises espaciais, para identificação de padrões geográficos das variáveis 

dependentes e independentes durante o período do estudo, foi utilizado o software 

QGIS 3.4.6. Portanto, os dados provenientes do projeto QUALISalvador, da Conder, 

do CCZ e da Vigilância Epidemiológica, agregados em nível de bairro, foram 

distribuídos em mapas a fim de representar a realidade dos 42 bairros da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camarajipe. A Figura 10 mostra um resumo da metodologia 

apresentada. 
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Quadro 11 - Métodos de diagnóstico para avaliação dos pressupostos da regressão linear múltipla 

MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO 

PRESSUPOSTOS E FATORES IMPORTANTES PARA A REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Linearidade Normalidade Homocedasticidade 
Independência 
dos erros 

Multicolinearidade 
Valores atípicos e 
pontos influentes 

Fator de Inflação de 
Variância (VIF) 

    X  

Teste de Durbin-
Watson 

   X   

Gráfico de Resíduos vs 
Alavancagem  

     X 

Gráfico de Cooks      X 

Gráfico Quantil-Quantil  X     

Histograma da 
distribuição dos 
resíduos  

 X     

Gráfico de localização 
de escala 

  X    

Teste Breusch-Pagan   X    

Gráfico de Resíduos vs 
valores preditores 

X  X    

Teste Global de 
Suposições do Modelo  

X X X    

Fonte: FOX;WEISBERG (2002); BARBETTA (2002); HAIR JR. (2009); RODRIGUES; PAULO (2011); FOX; WEISBERG; PRICE (2019)
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Figura 10 - Mapa conceitual da metodologia aplicada ao estudo 

 

Fonte: Autoria própria (2020).
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4.6. Aspectos éticos 

 

Por envolver seres humanos, o projeto de pesquisa precisou passar por apreciação 

ética, fase posterior à requisição dos dados juntos à Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Salvador e tem como instituições coparticipantes a referida Secretaria e a 

sua Diretoria de Vigilância à Saúde.  

A essas instituições foram requisitadas as informações sobre os casos das 

arboviroses Zika, dengue e chikungunya e dos índices de infestação pelo Aedes 

aegypti em Salvador para o período de 2014 a 2018, por meio de ofício assinado pela 

Coordenação do MAASA/UFBA endereçado a Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

da Saúde da SMS. Os dados requisitados foram disponibilizados após apresentação 

do Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, com endereço na rua Augusto Viana 

s/n 3º andar, Canela, Código Postal: 41.110-060, Salvador-BA. 

O Parecer Consubstanciado aprovando o projeto de pesquisa é apresentado no 

Anexo B. O Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é de nº 

18990119.3.0000.5531 e o Parecer de nº 3.628.225.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Contexto socioeconômico, demográfico e ambiental 

A bacia do Rio Camarajipe é retratada como uma área marcada por grandes 

diferenças socioeconômicas entre os bairros que a compõem (PEREIRA; SILVA; 

CARVALHO; 2017). A seguir são apresentados os principais resultados para as 

características sociais, econômicas, demográficas e ambientais nessa região de 

Salvador (Tabela 4). 

Referente à questão demográfica, em 2010, as mulheres eram maioria em 40 bairros, 

sendo a exceção o Centro Histórico e Mata Escura. Ademais, a população da Bacia 

era predominantemente parda ou negra, sendo que pelo menos 3 a cada 4 habitantes 

se autodeclararam em uma dessas etnias. Os pardos foram a maioria em 40 bairros, 

sendo a exceção Caminho das Árvores e STIEP, localizados no Baixo Camarajipe e 

com maior parcela de habitantes autodeclarados brancos.  

Essa é uma das bacias mais adensadas da Cidade, haja vista que em média 

apresentava 223 hab./ha em 2010. Os três bairros do Baixo Camarajipe (Caminho das 

Árvores, STIEP e Costa Azul) apresentavam valores inferiores à média de toda a área 

de estudo. As regiões mais altas e centrais da Bacia apresentaram as maiores 

densidades demográficas em 2010, sendo as dez máximas observadas em bairros do 

Alto (3) e do Médio (7) Camarajipe. Pero Vaz apresentou o máximo dessa variável na 

região, com mais de 480 pessoas por hectare.  

Quanto ao índice de cobertura vegetal, Retiro era o que apresentava maior vegetação 

por habitante (229,7m²/hab.), haja vista que era o local com menor população da 

Bacia. Esse valor contrastava com a realidade dos demais bairros, e por isso a 

mediana é pelo menos três vezes inferior à média. Consequentemente, metade dos 

bairros possuem somente 3m² de cobertura vegetal por pessoa. 

Com relação à renda mensal em 2010, em média, os responsáveis pelos domicílios 

recebiam R$ 1.935,75, quase quatro vezes o salário-mínimo  à época (R$ 510,00) 

(IBGE, 2010). Apesar disso, o desvio padrão (R$ 1.649,62) demonstra que existia uma 

grande variabilidade nos rendimentos dos chefes de família entre os bairros, sendo o 

máximo percebido em Caminho das Árvores (R$ 9.176,05) (Baixo Camarajipe) e o 
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mínimo no outro extremo da Bacia, Alto Camarajipe, em Calabetão (R$ 714,71). Essa 

diferença de renda entre as divisões da Bacia fica ainda mais evidentes quando se 

nota que as três maiores rendas na área de estudo estavam no Baixo Camarajipe 

(Caminho das Árvores, Costa Azul e STIEP). Em contrapartida, as dez menores 

rendas foram observadas na região do Alto (5) e do Médio (5) Camarajipe. 

Em relação à escolaridade, em 2010, os dados demonstraram comportamento similar 

à renda, e os três bairros com maior rendimento dos chefes de família estavam entre 

os dez que apresentavam menor parcela da população analfabeta acima de 15 anos. 

Os piores resultados foram observados no Alto (6) e no Médio (4) Camarajipe, em que 

mais de 5% da população acima de 15 anos era analfabeta. Saramandaia foi o 

destaque negativo em que mais de 10% das pessoas não sabiam nem ler e escrever. 

Em comparação com o cenário atual, a partir de 2018, não houve grandes mudanças 

na Bacia, e o gradiente social entre a cabeceira do Rio e sua foz permaneceu. 

Caminho das Árvores e STIEP apresentaram maior proporção de famílias com renda 

mensal acima de 5 SM. Por outro lado, em 20 bairros, não havia exemplo de 

habitantes nessa faixa – Alto (11) e Baixo (9) Camarajipe – e consequentemente, 

maior parte das famílias apresentavam renda mensal até 3 SM. A faixa de renda 

mensal mais significativa foi entre 1 e 3 SM que em média abrangeu quase 1 a cada 

3 famílias. Os piores números foram em Retiro (Médio Camarajipe) e Calabetão (Alto 

Camarajipe) em que pelo menos 4 a cada 10 famílias apresentavam renda mensal até 

1 SM. 

Quanto à escolaridade, em média, 62,3% dos chefes de família concluíram pelo 

menos o ensino médio regular ou supletivo. Em contrapartida, mais da metade dos 

bairros da Bacia apresentaram resultados abaixo dessa média. Saramandaia foi o 

local que exibiu o pior resultado, haja vista que quase metade da população era 

analfabeta ou tinha cursado somente até a 4ª série do ensino fundamental. Os dez 

piores resultados – maior proporção de chefes de família com baixa escolaridade – 

foram observados no Alto (6) e no Médio (4) Camarajipe. 

Dessa forma, essa é uma Bacia que com o passar dos anos, as disparidades 

socioeconômicas não diminuíram entre os bairros. As regiões mais altas e centrais 

eram as mais carentes, com maior parcela da população entre as menores faixas de 

renda e de escolaridade, sendo também os locais mais povoados na área de estudo.
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Tabela 3 - Contexto socioeconômico, demográfico e ambiental nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador/BA 

Bairros 
Local 

na 
bacia* 

Renda média 
do 

responsável 
(R$)¹ 

Renda mensal familiar (%)² 
População 
residente 

acima de 15 
anos não 

alfabetizadas 
(%)¹ 

Escolaridade do chefe de 
família  (%) ² Densidade 

demográfica 
(hab/ha)¹ 

Índice de 
cobertur
a vegetal 
(m²/hab)¹ 

Sexo (%) ¹ Cor/Etnia (%)¹ 

Até 1 
SM 

1 a 3 
SM 

3 a 5 
SM 

Acima 
de 5 SM 

Baixa³ Média4 Alta5 Homens Mulheres Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Alto do Cabrito Alto 842,45 35,0 42,5 5,0 1,3 5,9 18,8 31,3 48,8 153,2 5,7 47,8 52,2 11,1 31,3 1,6 55,9 0,1 

Arraial do 
Retiro 

Médio 1080,28 30,3 44,9 1,1 2,2 6,1 36,0 16,9 43,8 155,0 17,8 47,4 52,6 11,8 33,7 1,7 52,1 0,7 

Baixa de 
Quintas 

Médio 1439,89 24,3 29,0 12,1 7,5 2,7 11,2 11,2 75,7 86,5 6,0 46,4 53,6 16,6 28,3 1,4 53,6 0,0 

Barbalho Médio 2544,39 7,6 21,0 15,2 24,8 1,9 7,6 13,3 78,1 176,3 3,0 44,5 55,5 28,1 16,9 1,1 53,5 0,4 

Barreiras Médio 1371,14 13,1 36,9 11,9 6,0 4,3 10,7 19,0 69,0 197,1 10,7 46,6 53,4 12,2 27,7 1,6 58,3 0,2 

Boa Vista de 
São Caetano 

Alto 776,71 28,4 32,1 6,4 1,8 6,0 19,3 31,2 47,7 300,0 2,1 47,7 52,3 10,0 37,4 1,8 50,6 0,2 

Bom Juá Médio 945,02 28,4 38,2 11,8 1,0 4,8 28,4 24,5 45,1 368,4 0,9 47,8 52,2 11,9 31,8 1,0 55,2 0,2 

Brotas Médio 3286,82 14,8 29,6 13,0 15,7 2,3 15,7 13,0 69,4 139,2 10,5 45,4 54,6 27,6 20,6 1,0 50,4 0,4 

Caixa D'Água Médio 1534,65 23,0 27,4 12,4 12,4 2,7 11,5 17,7 69,9 279,5 0,9 45,9 54,1 15,6 29,1 1,3 53,7 0,3 

Calabetão Alto 714,71 42,6 27,9 1,5 0,0 7,0 32,4 27,9 33,8 124,1 12,6 48,0 52,0 8,2 36,8 1,8 52,9 0,3 

Caminho das 
Árvores 

Baixo 9176,05 0,0 0,0 3,7 66,7 0,7 7,4 0,0 92,6 60,3 6,7 44,7 55,3 60,8 6,3 1,0 31,7 0,2 

Campinas de 
Pirajá 

Alto 897,28 32,3 39,4 10,1 1,0 5,2 21,2 24,2 52,5 122,0 13,3 48,2 51,8 11,6 29,9 1,2 57,0 0,4 

Capelinha Alto 1067,99 26,9 40,7 7,4 1,9 4,0 13,9 21,3 63,9 381,6 1,1 46,5 53,5 11,8 29,1 1,5 57,3 0,3 

Centro 
Histórico 

Médio 1537,20 29,7 28,4 8,1 6,8 5,2 16,2 24,3 56,8 57,9 5,2 50,8 49,2 15,1 27,2 1,4 47,0 0,2 

Cidade Nova Médio 1284,84 27,4 29,2 8,5 9,4 2,9 16,0 9,4 73,6 315,3 0,6 46,4 53,6 14,3 30,5 1,3 53,3 0,6 

Cosme de 
Farias 

Médio 1104,00 31,9 37,2 4,3 2,1 4,6 16,0 18,1 61,7 398,1 0,6 46,4 53,6 10,0 37,0 1,3 51,4 0,3 

Costa Azul Baixo 5737,98 17,5 12,5 12,5 22,5 1,7 20,0 5,0 75,0 193,2 2,8 44,2 55,8 43,6 12,6 0,8 42,7 0,2 

Curuzu Médio 1033,04 20,2 28,4 8,3 5,5 3,5 15,6 27,5 50,5 432,7 0,0 46,7 53,3 12,2 38,8 1,3 47,6 0,1 

Fazenda 
Grande do 
Retiro 

Médio 1018,71 24,3 26,2 8,4 3,7 4,1 23,4 29,9 45,8 362,8 0,4 46,6 53,4 12,1 32,3 1,3 54,1 0,3 

IAPI Médio 1290,25 27,7 33,7 8,9 3,0 4,8 20,8 21,8 53,5 248,7 0,7 46,2 53,8 15,5 30,4 1,5 52,4 0,2 

Jardim Santo 
Inácio 

Alto 1162,00 23,1 38,9 9,3 2,8 4,3 28,7 15,7 55,6 232,5 2,3 47,1 52,9 14,5 31,6 1,2 52,4 0,2 

Lapinha Médio 2067,18 16,7 28,7 12,0 13,9 2,4 17,6 20,4 62,0 153,5 3,6 45,1 54,9 24,0 22,7 1,1 51,9 0,4 

Liberdade Médio 1237,37 24,8 30,5 11,4 6,7 2,6 20,0 16,2 61,9 344,8 0,5 45,6 54,4 13,0 32,9 1,3 52,5 0,3 

Luis Anselmo Médio 2185,93 27,4 30,5 9,5 11,6 2,8 18,9 15,8 63,2 120,0 13,1 46,2 53,8 20,7 27,6 1,2 50,2 0,3 

Macaúbas Médio 1435,83 21,8 29,7 5,0 11,9 5,1 9,9 20,8 68,3 288,2 0,6 45,9 54,1 16,9 28,5 0,9 53,1 0,6 

Marechal 
Rondon 

Alto 935,99 24,5 31,8 4,5 4,5 5,2 27,3 26,4 43,6 300,3 1,6 47,5 52,5 12,7 29,1 1,1 56,5 0,5 

Mata Escura Alto 1107,36 30,9 42,3 3,1 1,0 6,3 23,7 25,8 48,5 116,5 28,2 50,8 49,2 12,9 31,5 1,7 53,6 0,3 

Matatu Médio 2560,12 10,3 26,2 14,0 21,5 2,6 5,6 11,2 83,2 160,5 7,1 45,3 54,7 26,3 21,2 1,1 50,9 0,6 

Pau Miúdo Médio 1215,55 17,1 41,0 7,6 4,8 2,9 13,3 21,9 63,8 294,4 1,0 45,8 54,2 13,4 30,8 1,4 53,9 0,5 

Pernambués Médio 1411,35 15,1 45,2 2,7 4,1 3,7 21,9 23,3 53,4 204,8 4,1 47,4 52,6 16,0 27,8 1,4 54,7 0,2 

Pero Vaz Médio 971,64 28,6 36,2 7,6 2,9 4,4 16,2 25,7 58,1 482,8 0,0 45,6 54,4 8,9 38,7 1,1 51,1 0,1 

Resgate Médio 3309,85 3,2 30,9 16,0 21,3 0,6 10,6 7,4 80,9 151,4 15,5 44,4 55,6 27,3 18,4 1,6 52,3 0,4 

Retiro Médio 1145,84 43,3 33,3 6,7 0,0 6,9 23,3 36,7 40,0 2,4 229,7 48,1 51,9 5,7 18,7 4,2 51,5 0,0 
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Bairros 
Local 

na 
bacia* 

Renda média 
do 

responsável 
(R$)¹ 

Renda mensal familiar (%)² 
População 
residente 

acima de 15 
anos não 

alfabetizadas 
(%)¹ 

Escolaridade do chefe de 
família  (%) ² Densidade 

demográfica 
(hab/ha)¹ 

Índice de 
cobertur
a vegetal 
(m²/hab)¹ 

Sexo (%) ¹ Cor/Etnia (%)¹ 

Até 1 
SM 

1 a 3 
SM 

3 a 5 
SM 

Acima 
de 5 SM 

Baixa³ Média4 Alta5 Homens Mulheres Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Santa Mônica Médio 1686,98 19,8 27,4 11,3 14,2 2,3 12,3 17,9 67,9 231,5 0,7 45,9 54,1 17,5 23,2 0,7 58,2 0,4 

Santo 
Agostinho 

Médio 3236,62 6,8 22,3 14,6 27,2 0,6 5,8 6,8 85,4 222,0 6,8 45,1 54,9 36,7 14,1 1,2 47,7 0,4 

Santo Antônio Médio 1744,64 11,1 22,2 8,9 25,6 2,7 5,6 11,1 82,2 126,4 3,4 45,7 54,3 27,1 20,6 0,8 50,9 0,7 

São Caetano Alto 1139,45 21,1 33,9 7,3 4,6 3,5 15,6 24,8 56,9 302,1 1,1 46,6 53,4 13,8 28,6 1,5 55,8 0,3 

São Gonçalo Médio 998,44 30,8 35,2 5,5 1,1 5,3 17,6 20,9 60,4 229,1 3,0 47,1 52,9 13,4 34,2 1,3 50,7 0,4 

Saramandaia Médio 718,26 38,8 33,8 2,5 0,0 10,2 45,0 22,5 31,3 343,9 1,4 48,0 52,0 8,9 38,8 1,3 50,8 0,2 

Saúde Médio 2556,59 11,1 29,3 12,1 20,2 2,2 15,2 9,1 74,7 219,4 0,9 44,2 55,8 32,7 20,0 0,7 46,3 0,3 

STIEP Baixo 5360,09 0,0 12,5 18,8 56,3 1,0 9,4 6,3 84,4 109,6 15,2 44,8 55,2 41,4 10,0 1,1 47,1 0,3 

Vila Laura Médio 4430,91 3,7 11,2 11,2 44,9 0,7 5,6 8,4 85,0 173,5 6,3 44,5 55,5 37,0 12,8 1,1 48,8 0,3 
  

                  

Média  1935,75 21,8 30,4 8,9 11,8 3,8 17,4 18,6 62,3 222,9 10,7 46,4 53,6 19,1 26,9 1,3 51,7 0,3 

Mediana  1287,54 23,7 30,5 8,7 5,7 3,6 16,1 19,7 62,0 212,1 3,0 46,4 53,6 14,4 28,8 1,3 52,4 0,3 

Desvio Padrão  1649,62 10,8 9,3 4,2 14,9 2,0 8,5 8,3 15,1 110,4 35,2 1,5 1,5 11,5 8,2 0,5 4,6 0,2 

Máximo  9176,05 43,3 45,2 18,8 66,7 10,2 45,0 36,7 92,6 482,8 229,7 50,8 55,8 60,8 38,8 4,2 58,3 0,7 

Mínimo  714,71 0,0 0,0 1,1 0,0 0,6 5,6 0,0 31,3 2,4 0,0 44,2 49,2 5,7 6,3 0,7 31,7 0,0 

Nota: ¹ Dados provenientes da Conder; ² Dados provenientes do projeto QauliSalvador por domicílios; ³ Baixa Escolaridade refere-se aos responsáveis pelos domicílios que cursaram até o ensino fundamental I; 4 Média escolaridade refere-
se aos responsáveis pelos domicílios que possuíam o ensino fundamental II completo; 5 Alta escolaridade refere-se aos responsáveis pelos domicílios que tem pelo menos ensino médio completo; * Quanto ao local na Bacia utilizou-se 
como referência Santos et al. (2010), Pereira, Silva e Carvalho (2017) e não somente a topografia da área de estudo para definição se o bairro pertence a região alta, média ou baixa da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe. 

Fonte: Autoria própria a partir de Conder (2016) e QUALISalvador (2020) .
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5.2. Panorama dos serviços públicos de saneamento básico 

O município de Salvador tem a Embasa como prestadora dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. A capital baiana é atendida pelo 

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador que atende também aos 

municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho, tendo como principais mananciais os 

reservatórios formados pelas barragens Joanes I e II; Ipitanga I, II e III; Santa Helena; 

e Pedra do Cavalo. Esse sistema faz parte do Sistema de Abastecimento da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS) que opera praticamente no limite de sua 

disponibilidade hídrica (SIHS, 2016). Salvador, já em 2010, apresentava elevados 

níveis de cobertura por rede de abastecimento, atendendo a 98,9% dos domicílios 

permanentes (IBGE, 2010).  

Já o sistema de esgotamento sanitário da capital baiana é formado por diversos 

sistemas isolados de tratamento, 28 bacias coletoras e dois sistemas de disposição 

oceânica dotados de emissários submarinos (Rio Vermelho e Jaguaribe) (AGERSA, 

2016). Em 2010, 93,1% das residências permanentes eram atendidas por rede geral 

de esgoto ou pluvial ou fossas sépticas (IBGE, 2010). 

Referente aos serviços de resíduos sólidos, a Empresa de Limpeza Urbana de 

Salvador (LIMPURB), empresa pública da administração indireta do município de 

Salvador, criada em 1979, é responsável pela coleta, transporte, transbordo e destino 

final de resíduos domiciliares e públicos, bem como pela limpeza de logradouros e 

vias públicas (LIMPURB, 2019). Em 2010, 96,7% dos resíduos sólidos eram coletados 

no Município, não sendo avaliado à época, a adequação do tipo e da frequência desse 

serviço (IBGE, 2010).   

Quanto à drenagem das águas pluviais, tem-se as seguintes características: a 

Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (SEMAN) atua na manutenção e 

conservação dos logradouros públicos por meio de ações de limpeza e desobstrução 

dos sistemas de micro e macrodrenagem; a Codesal atua preventivamente na 

minimização de ocorrências e consequências de deslizamentos e inundações; e a 

expansão dos sistemas de drenagem está relacionada às intervenções de 

infraestrutura urbana realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SUCOP). 

Apesar disso, as propostas para drenagem das águas pluviais ainda são isoladas e 
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de caráter emergencial devido ao fato de o Município ainda não possuir na sua 

estrutura administrativa, um planejamento de desenvolvimento específico para esse 

componente do saneamento básico a fim de orientar futuros projetos a serem 

implementados (SALVADOR, 2015a; SALVADOR, 2018). 

Em busca de se adequar ao estabelecido na Lei Federal Nº 11.445/2007 (Art. 19) que 

prevê a elaboração de Plano de Saneamento Básico, em junho de 2019 a prefeitura 

de Salvador deu início ao processo licitatório da Concorrência Internacional Nº 

003/2019 através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas 

(SEINFRA) para contratação de empresa de consultoria para elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico Integrado do Município de Salvador (PMSBI). Esse 

documento é um essencial instrumento de planejamento e gestão para que se 

identifique as causas das deficiências na prestação dos serviços de saneamento 

básico e pela proposição de ações a fim de buscar a universalização dos serviços. 

A seguir são apresentados os principais resultados para o saneamento básico na 

bacia do Rio Camarajipe (Tabela 4), sendo discutido a seguir a situação de cada 

componente nos bairros da área de estudo. 

Para o saneamento básico, os bairros da bacia do Rio Camarajipe apresentaram 

comportamento dos níveis de atendimento semelhantes à maioria das cidades 

brasileiras, onde o atendimento por abastecimento de água se destaca como o 

componente com os melhores índices, sendo necessário avançar nos demais. 

Quanto ao abastecimento de água, a média de cobertura adequada para os bairros 

da bacia do Rio Camarajipe foi de 98,9% e assim, grande parte dos domicílios da área 

de estudo eram atendidos por rede de distribuição operada pela Embasa. Retiro foi a 

localidade que apresentou o menor índice de atendimento (86,7%), entretanto, está 

mais próximo dos melhores resultados do que dos menores índices de atendimento. 

Em média, os bairros apresentaram níveis altos de adequação para as instalações 

hidrossanitárias nas residências (94,2%), indicando a presença de pelo menos três 

pontos de utilização da água (pia, chuveiro e vaso sanitário) necessários para garantir 

maior segurança à saúde das pessoas. Assim, não houve grande variação dos níveis 

de adequação para a cobertura do abastecimento de água e para as instalações 

hidrossanitárias ao longo por percurso do Rio Camarajipe, evidenciada pelos desvios 

padrões de 2,3% e 4,3%, respectivamente. 
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Tabela 4 - Panorama dos níveis de adequação dos serviços públicos de saneamento básico nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, segundo 
proporção de domicílios, Salvador/BA, 2020. N = 42. 

BAIRROS 
Abastecimento de Água Coleta de 

esgotos6 
(%) 

Frequência da 
coleta resíd. 
sólidos7  (%) 

Drenagem8 
(%) 

Alagamento / 
Enchentes nos 

logradouros9 (%) 
Cobertura¹ 

(%) 
Frequência² 

(%) 
Qualidade da 

água³ (%) 
Inst. 

hidrossanit.4 (%) 
Reservatórios 
de água5 (%) 

Alto do Cabrito 95,0 67,5 67,5 86,3 88,8 86,3 61,3 55,0 75,0 
Arraial do Retiro 97,8 65,2 49,4 93,3 89,9 85,4 5,6 41,6 59,6 
Baixa de Quintas 100,0 91,6 73,8 92,5 95,3 85,0 32,7 41,1 65,4 
Barbalho 99,0 91,4 64,8 100,0 96,2 95,2 78,1 78,1 90,5 
Barreiras 100,0 96,4 70,2 97,6 100,0 95,2 45,2 52,4 78,6 
Boa Vista de São 
Caetano 

99,1 83,5 65,1 90,8 89,0 83,5 53,2 35,8 58,7 

Bom Juá 99,0 94,1 73,5 93,1 91,2 77,5 30,4 39,2 53,9 
Brotas 100,0 98,1 68,5 98,1 99,1 93,5 54,6 63,0 83,3 
Caixa D'Água 99,1 90,3 69,9 99,1 99,1 92,9 37,2 70,8 81,4 
Calabetão 95,6 27,9 35,3 91,2 85,3 88,2 23,5 22,1 58,8 
Caminho das 
Árvores 

100,0 88,9 70,4 100,0 96,3 96,3 92,6 74,1 88,9 

Campinas de 
Pirajá 

99,0 59,6 65,7 88,9 82,8 81,8 13,1 26,3 52,5 

Capelinha 100,0 79,6 68,5 89,8 92,6 83,3 38,9 49,1 76,9 
Centro Histórico 97,3 82,4 70,3 86,5 89,2 89,2 73,0 66,2 68,9 
Cidade Nova 100,0 81,1 63,2 98,1 97,2 97,2 69,8 58,5 78,3 
Cosme de Farias 98,9 83,0 79,8 98,9 93,6 90,4 42,6 61,7 77,7 
Costa Azul 97,5 70,0 52,5 100,0 87,5 85,0 55,0 42,5 65,0 
Curuzu 100,0 88,1 76,1 99,1 95,4 86,2 38,5 41,3 80,7 
Fazenda Grande 
do Retiro 

100,0 94,4 79,4 86,0 98,1 88,8 42,1 30,8 72,9 

IAPI 99,0 89,1 68,3 89,1 93,1 94,1 25,7 55,4 79,2 
Jardim Santo 
Inácio 

100,0 75,0 59,3 93,5 90,7 95,4 6,5 35,2 90,7 

Lapinha 100,0 88,9 74,1 98,1 95,4 89,8 51,9 57,4 82,4 
Liberdade 100,0 83,8 73,3 94,3 95,2 90,5 67,6 50,5 75,2 
Luiz Anselmo 97,9 91,6 73,7 92,6 95,8 88,4 31,6 62,1 84,2 
Macaúbas 100,0 91,1 80,2 96,0 97,0 93,1 54,5 72,3 85,1 

Marechal Rondon 100,0 52,7 65,5 90,9 90,0 84,5 48,2 38,2 69,1 
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BAIRROS 
Abastecimento de Água Coleta de 

esgotos6 
(%) 

Frequência da 
coleta resíd. 
sólidos7  (%) 

Drenagem8 
(%) 

Alagamento / 
Enchentes nos 

logradouros9 (%) 
Cobertura¹ 

(%) 
Frequência² 

(%) 
Qualidade da 

água³ (%) 
Inst. 

hidrossanit.4 (%) 
Reservatórios 
de água5 (%) 

Mata Escura 99,0 61,9 57,7 96,9 94,8 92,8 41,2 26,8 86,6 
Matatu 100,0 86,9 85,0 95,3 97,2 93,5 81,3 64,5 83,2 
Pau Miúdo 100,0 83,8 69,5 95,2 94,3 94,3 64,8 67,6 90,5 
Pernambués 100,0 89,0 58,9 95,9 98,6 87,7 46,6 37,0 64,4 
Pero Vaz 96,2 78,1 71,4 90,5 92,4 87,6 44,8 60,0 89,5 
Resgate 100,0 93,6 81,9 95,7 100,0 90,4 64,9 80,9 88,3 
Retiro 86,7 83,3 60,0 83,3 83,3 73,3 40,0 30,0 96,7 
Santa Mônica 99,1 91,5 81,1 94,3 95,3 88,7 65,1 48,1 72,6 
Santo Agostinho 100,0 92,2 65,0 98,1 99,0 95,1 82,5 52,4 76,7 
Santo Antônio 100,0 91,1 67,8 92,2 93,3 85,6 92,2 71,1 82,2 
São Caetano 100,0 97,2 70,6 95,4 97,2 90,8 74,3 45,0 80,7 
São Gonçalo 100,0 83,5 46,2 94,5 91,2 90,1 58,2 28,6 61,5 
Saramandaia 98,8 80,0 43,8 91,3 90,0 77,5 22,5 22,5 55,0 
Saúde 100,0 87,9 69,7 99,0 97,0 92,9 92,9 75,8 88,9 
STIEP 100,0 100,0 68,8 96,9 100,0 96,9 81,3 81,3 93,8 
Vila Laura 100,0 89,7 80,4 97,2 97,2 96,3 84,1 72,0 85,0           
Média (%) 98,9 83,2 67,5 94,2 93,9 89,3 52,6 52,0 76,9 

Mediana (%) 100,0 88,0 69,1 94,9 95,3 90,0 52,5 52,4 78,9 

Desvio padrão (%) 2,3 13,8 10,6 4,3 4,5 5,6 23,1 17,3 11,8 

Mínimo (%) 86,7 27,9 35,3 83,3 82,8 73,3 5,6 22,1 52,5 

Máximo (%) 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 97,2 92,9 81,3 96,7 

Nota: ¹ Proporção de domicílios atendidos por rede de distribuição de água da Embasa ou por poço tubular com tratamento de água; ² Proporção de domicílios 

que recebem água da Embasa durante todo o dia; ³ Proporção de domicílios em que os moradores consideram a água nas torneiras de boa qualidade; 4 

Proporção de domicílios com existência de três pontos de utilização de água; 5 Proporção de domicílios com reservatórios de água tampados ou sem 

reservatório com frequência regular do abastecimento de água; 6 Proporção de domicílios que tem seus esgotos destinados à rede coletora de esgoto em bom 

funcionamento ou à fossa séptica;  7 Proporção de domicílios atendidos por coleta direta de resíduos sólidos todos os dias ou alternadamente; 8 Proporção de 

domicílios em logradouros com rede de drenagem em bom estado e sem ocorrência de alagamentos e enchentes; 9 Proporção de domicílios em logradouros 

sem ocorrência de enchentes e alagamentos. 

Fonte: Autoria própria a partir de QUALISalvador (2020) 
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Entretanto, à medida que se avalia questões qualitativas – e não somente a cobertura 

– o distanciamento da universalização aumenta em toda a Bacia, e não somente no 

bairro Retiro. Apesar da maior parte dos cidadãos serem atendidos por formas 

adequadas de abastecimento, em média, somente 67,5% dos moradores de cada 

bairro consideram a água recebida em suas casas de boa qualidade. Em quatro locais 

– Calabetão, Saramandaia, São Gonçalo e Arraial do Retiro – pelo menos um a cada 

dois moradores consideram ruim ou regular a qualidade da água recebida nas 

moradias, estando todos esses locais na parte mais alta e central da Bacia. 

Para as variáveis de abastecimento de água com maior relevância para a ocorrência 

de arboviroses e para os índices de infestação – situação dos reservatórios 

domiciliares e frequência do abastecimento – é possível notar menores níveis de 

adequação se comparado à cobertura por rede de distribuição operada pela Embasa 

(Figura 11). Apesar disso, os bairros apresentam níveis elevados de adequação para 

essas variáveis, exceto nas regiões mais altas, onde nasce o Rio Camarajipe. 

Para a frequência do abastecimento de água, em média, os bairros apresentam 83,2% 

de nível de adequação. Portanto, uma maior quantidade de residências era atendida 

com água da Embasa a todo momento durante o dia. Entretanto, esse valor é inferior 

à média do índice de cobertura por rede de abastecimento de água na Bacia, o que 

indica, também, que o deficit do abastecimento é maior, e uma parcela mais 

significativa de moradias são atendidas de maneira inadequada ou precária, ou seja, 

sofrem com intermitências no fornecimento de água. O desvio padrão de 13,9% 

demonstra uma maior variabilidade dos resultados na área de estudo para essa 

variável em comparação com as demais desse componente do saneamento básico. 

Consequentemente, somente em STIEP, toda a população era plenamente atendida. 

Esse local e outros 14 bairros apresentaram os maiores níveis de adequação na 

Bacia, todos em que pelo menos 90% das residências não sofreram com 

intermitências (Figura 12).  
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Figura 11 - Panorama do abastecimento de água nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, 
em proporção de domicílios, Salvador/BA, 2018-2020 

Fonte: Autoria própria (2020).
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Figura 12 - Faixas de atendimento quanto à frequência adequada do abastecimento de água 

na bacia do Rio Camarajipe, Salvador/BA, 2020. N = 42. 

 

Fonte: Autoria própria a partir do QUALISalvador (2020). 

 

Abaixo desse limiar, maior parte dos bairros apresentaram níveis razoáveis (>80%) 

quanto à frequência do abastecimento, sendo os piores resultados observados em 

Calabetão, Marechal Rondon e Campinas de Pirajá, em que mais de 40% das 

moradias sofreram com problemas de falta d’água. Desses três locais da parte mais 

alta do Rio Camarajipe, que segundo Pereira, Silva e Carvalho (2017) representa a 

área mais carente da Bacia, Calabetão é o que apresentava situação mais crítica, em 

que menos de 30% dos domicílios recebiam água pela rede de distribuição 

ininterruptamente. Esse é o principal destaque negativo também quanto à maior 

proporção de moradias atendidas precariamente (58,8%), ou seja, em que a água só 

chegava à noite todos os dias ou que faltava água mais de dois dias da semana e o 

abastecimento só era garantido pela presença de reservatórios domiciliares.  

Outro bairro que apresentava graves problemas no abastecimento era Arraial do 

Retiro, pois quase 20% dos domicílios sofriam com desabastecimento em mais de 

dois dias da semana e mesmo possuindo reservatórios, o fornecimento de água não 

era garantido nos pontos de utilização das casas e por isso, os moradores precisavam 

recorrer a outros meios para obter água. Somado a esses quatro bairros com os piores 

níveis de adequação na Bacia, tem-se Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Alto do 

Cabrito e Capelinha (Alto Camarajipe), Saramandaia (Médio Camarajipe) e Costa Azul 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<=60 >60 - <=70 > 70 - <=80 >80 - <=90 > 90

N
º 

d
e 

B
a

ir
ro

s

Faixas de adequação da frequência do fornecimento de água  (%)



90 
 

 
 

(Baixo Camarajipe), locais em que pelo menos 20% das residências sofriam com 

intermitência. 

Quanto a esse aspecto do abastecimento de água, o Plano de Abastecimento de Água 

da Região Metropolitana de Salvador (PARMS), documento de planejamento que 

tratou do diagnóstico, prognóstico, diretrizes e ações a fim de garantir o abastecimento 

de água em qualidade e quantidade na RMS, retrata diversos fatores que contribuíram 

para menores níveis de adequação do fornecimento de água. 

Um dos principais desafios retratados no PARMS é a falta de ampliação das 

capacidades setoriais de abastecimento de água frente ao aumento das demandas 

por água, relacionado dentre diversos motivos ao fato de que a Embasa priorizou 

intervenções provisórias que se tornaram permanentes ao longo do tempo em 

detrimento de ações preventivas para o bom desempenho do sistema de distribuição 

como um todo (SIHS, 2016). 

Portanto, os problemas identificados no Sistema Integrado de Abastecimento de Água 

de Salvador que tem resultado na intermitência do fornecimento são o deficit no 

armazenamento de água, redes de distribuição ainda alimentadas por distribuição em 

marcha diretamente das adutoras principais, potencializando elevadas pressões na 

rede, levando muitas vezes à ruptura de tubulações e vazamentos (perdas reais). 

Destaca-se também as perdas aparentes, de faturamento, devido aos usos ilegais, 

representados principalmente por ligações clandestinas e fraudes por ligação direta 

que também podem levar a grandes vazamentos e ao desabastecimento por serem 

realizadas de forma precária (SIHS, 2016). 

Quanto aos reservatórios domiciliares, apesar da situação ideal para o abastecimento 

de água ser o fornecimento ininterrupto, não sendo necessário a utilização de 

reservatórios, em muitos locais onde ocorrem intermitências, para garantir água nos 

pontos de utilização das casas, é necessário a utilização desses dispositivos de 

armazenamento. Apesar de essa ser uma condição de inadequação quanto ao 

fornecimento de água, avaliado anteriormente, quando se investiga somente a 

situação dos reservatórios, é adequado que esses quando presentes, estejam 

tampados ou quando ausentes que o fornecimento de água ocorra a todo momento 

durante o dia. Assim, evita-se a utilização de outras fontes menos seguras para se 

armazenar água ou até mesmo reservatórios que não estejam tampados, que podem 
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trazer um risco maior de proliferação do Aedes aegypti e de ocorrência das 

arboviroses.  

Referente à adequação dos reservatórios, a média por bairro é de 93,9% e o desvio 

padrão igual a 4,8%. Esses valores são próximos da adequação da cobertura do 

abastecimento, bem como da situação das instalações hidrossanitárias das casas. 

Dessa forma, a maior parte dos bairros possuem níveis de atendimento elevados não 

havendo variações significativas na Bacia (Figura 11).  

Em Resgate, Barreiras e STIEP, todos os domicílios possuíam reservatórios tampados 

ou não apresentavam esses dispositivos em face do fornecimento de água ser 

ininterrupto e, dessa forma, foram os únicos exemplos de 100,0% de adequação. 

Somado a esses, outros 31 bairros exibiram níveis de adequação acima de 90,0%, 

estando abaixo desse limiar Campinas de Pirajá, Calabetão, Alto do Cabrito, Boa Vista 

de São Caetano (Alto Camarajipe), Arraial do Retiro, Centro Histórico e Retiro (Médio 

Camarajipe), e Costa Azul (Baixo Camarajipe). Desses, Campinas de Pirajá, Retiro e 

Calabetão apresentaram também, os maiores níveis de inadequação (todos acima de 

10,0%), ou seja, maior quantidade de domicílios sem reservatórios e que são afetados 

pela falta d’água, fazendo com que os moradores tenham de recorrer a outras formas 

de armazenamento. 

Para o esgotamento sanitário, e assim, à destinação dos esgotos domésticos, a média 

de adequação dos bairros era de 89,3%. Portanto, a maior parte das residências 

destinavam seus efluentes à rede coletora de esgotos sanitários em bom estado ou 

às fossas sépticas. Comparados com a cobertura do abastecimento de água, os 

índices de adequação são inferiores, não havendo exemplo de locais que tenham 

universalizado esse serviço na Bacia, bem como há mais variabilidade nos resultados, 

percebidos pelo maior desvio padrão (5,58%). Os piores níveis de adequação 

referentes à coleta de esgotos sanitários são observados nos bairros Retiro (73,3%), 

Bom Juá (77,5%) e Saramandaia (77,5%), todos na região central da Bacia. Os 

primeiros se destacam negativamente por também apresentarem a maior proporção 

de residências que dispõem os esgotos em galerias de águas pluviais, canais de 

drenagem, valas a céu aberto no solo ou diretamente no Rio Camarajipe ou seus 

tributários, formas inadequadas de destinação – Retiro (23,3%) e Bom Juá (13,7%). 

Já Saramandaia retrata outra realidade da Bacia, haja vista que nesse local, apesar 

de 97,5% dos domicílios destinarem seus esgotos à rede coletora de esgotos 
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sanitários, o bairro figurava entre os piores no ranking de adequação do esgotamento 

sanitário, pois 20% das residências, apesar de terem seus esgotos coletados, eram 

atendidas por rede coletoras com funcionamento precário (com tampa do poço de 

visita/caixa de passagem danificados, rede danificada ou que apresentasse 

extravasamentos). 

Esses dados elevam a preocupação em relação à prestação dos serviços públicos de 

esgotamento sanitário, pois as formas de atendimento inadequadas ou precárias 

podem criar um ambiente propício à transmissão de doenças e levar à degradação 

ambiental. 

Com relação ao serviço de coleta dos resíduos sólidos, o panorama para a bacia do 

Rio Camarajipe demonstra uma realidade com níveis de adequação inferiores aos 

dois componentes do saneamento básico tratados anteriormente. O cenário 

apresentado para o manejo dos resíduos sólidos (Figura 13), chama atenção 

negativamente, haja vista que o nível médio de adequação por bairro foi de somente 

52,6% e desvio padrão de 23,1%. 

Em média, um pouco mais da metade dos domicílios tinham seus resíduos coletados 

porta-a-porta todos os dias ou em dias alternados pelo caminhão da coleta. Os piores 

resultados foram em Arraial do Retiro (5,6%), Jardim Santo Inácio (6,5%) e Campinas 

de Pirajá (13,1%), todos inseridos no alto ou médio trecho da bacia do Rio Camarajipe. 

Somente em três bairros – Saúde, Caminho das Árvores e Santo Antônio - pelo menos 

9 a cada 10 domicílios tinham seus resíduos coletados de maneira adequada.  

As faixas de atendimento (Figura 14) demonstram que o cenário na maior parte da 

área de estudo era de que os bairros apresentavam-se muito distantes da 

universalização do serviço, sendo a faixa de adequação de até 60% a que abrangia 

mais localidades.  
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Figura 13 - Níveis de adequação do serviço de coleta de resíduos sólidos nos bairros da 
bacia do Rio Camarajipe, segundo proporção de domicílios, Salvador/BA, 2020 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Figura 14 - Faixas de atendimento quanto à coleta e destinação dos resíduos sólidos nos 
bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador/BA, 2020. N = 42. 

 

Fonte: Autoria própria a partir do QUALISalvador (2020). 

 

Nessa faixa (até 60%), 20 bairros apresentaram a maioria das residências atendidas 

com coleta precária (em que o caminhão passa uma vez por semana ou a cada quinze 

dias e a coleta dos resíduos é porta-a-porta ou os resíduos são descartados em caixa 

estacionária com frequência regular da coleta) ou coleta inadequada (quando os 

resíduos são descartados em contêineres e o caminhão passa com frequência 

esporádica; ou em contêineres de outras ruas; em pontos de lixo; em terrenos baldios, 

canais de drenagem, rios ou são queimados) se comparado com as formas 

adequadas de coleta dos resíduos sólidos. 

Arraial do Retiro, Jardim Santo Inácio e Capelinha são os locais onde mais da metade 

das moradias tinham seus resíduos sólidos coletados de maneira inadequada. Arraial 

do Retiro e Campinas de Pirajá são destaques negativos também quanto à quantidade 

de domicílios atendidos por forma precária de coleta. Juntamente com Bom Juá, Caixa 

D’Água, Fazenda Grande do Retiro e IAPI, pelo menos 3 a cada 10 residências eram 

atendidas por coleta direta ou indireta com frequência irregular (a cada quinze dias) 

ou esporádica (acima de quinze dias). 

Dentre as formas precárias de destinação dos resíduos sólidos (Figura 15), a mais 

significativa na Bacia do Rio Camarajipe foi a situação em que esses materiais foram 

descartados em caixas estacionárias de outras ruas.  
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Figura 15 - Formas de destinação dos resíduos sólidos nos domicílios dos bairros da Bacia 
do Rio Camarajipe, segundo proporção de domicílios, Salvador/BA, 2020. N= 3885. 

 

Nota: ¹ Coleta direta = coleta dos resíduos sólidos realizada porta a porta em cada domicílio por 
caminhões de coleta; ² Coleta Indireta = quando o morador se desloca e coloca os resíduos sólidos em 
caixa estacionárias, que posteriormente são coletados pelo serviço de limpeza. 

Fonte: Autoria própria a partir do QUALISalvador (2020). 

 

Os bairros que apresentaram maior percentagem nessa categoria foram Arraial do 

Retiro (55,1%), Jardim Santo Inácio (51,9%) e Saramandaia (43,8%). Soma-se a 

esses bairros, Calabetão e IAPI, onde em 1 a cada 3 domicílios, os moradores se 

deslocavam até outra rua para descartar os seus resíduos em caixas estacionárias. 

Já quanto às formas inadequadas de destinação, a mais significativa foi o descarte 

em ponto de lixo. Os bairros que apresentaram maior proporção de residências nessa 

categoria foram Capelinha (37,0%), Baixa de Quintas (30,8%) e Retiro (23,3%). A 

esses se somam ainda, Pernambués, Boa Vista de São Caetano e Lapinha como 

locais onde mais de 20,0% dos resíduos eram descartados dessa forma. 

Com relação à drenagem das águas pluviais, os resultados foram similares aos do 

serviço público de coleta dos resíduos sólidos. A média de adequação foi de 52,0% 

nos bairros da área de estudo e assim, um pouco mais da metade dos domicílios 

amostrados estavam localizados em logradouros em que a rede de drenagem se 
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apresentava em bom estado e sem ocorrência de enchentes e alagamentos nos 

últimos dois anos da aplicação do questionário QUALISalvador. O desvio padrão foi 

de 17,5%. 

Apesar da prestação adequada desse serviço ser de extrema importância para o 

combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e assim da ocorrência das 

arboviroses, o panorama na Bacia (Figura 16) mostrou que na maioria dos bairros até 

60,0% das residências tinham atendimento adequado para drenagem de águas 

pluviais. Os locais com os piores resultados estavam inseridos no alto e médio 

Camarajipe. Logo, os menores níveis de adequação foram observados em Calabetão 

(22,1%), Saramandaia (22,5%), Campinas de Pirajá (26,3%), Mata Escura (26,8%) e 

São Gonçalo (28,6%), onde 1 a cada 3 domicílios pertenciam a logradouros em que 

não existiam dispositivos de drenagem ou esses apresentavam algum dano, 

obstrução ou não tinham bom funcionamento para permitir  a coleta e o escoamento 

correto das águas pluviais, ou que não era necessária estruturas de captação em face 

do nível de escoamento superficial das vias. 

Já os melhores resultados ocorreram no trecho centro-sul da Bacia, sendo Resgate e 

STIEP os únicos exemplos em que pelo menos 80,0% das moradias eram atendidas 

por rede de drenagem de águas pluviais em bom estado, sem ocorrência de situações 

de risco (enchentes ou alagamentos). Abaixo desse limiar, a distribuição dos bairros 

quanto aos níveis de adequação na Bacia foi a seguinte: sete bairros apresentaram 

mais de 70,0% de nível de adequação; seis com nível de adequação entre 60,0%-

70,0%; e vinte e sete apresentaram até 60,0% de nível de adequação.  

Para as situações de risco, em média os bairros possuíam 76,5% de nível de 

adequação, ou seja, não foram observados alagamentos e enchentes nos dois anos 

anteriores à aplicação dos questionários do Projeto QUALISalvador nos logradouros 

dos domicílios amostrados. Saramandaia, Pernambués, Campinas de Pirajá, Bom 

Juá, Costa Azul e Calabetão, apresentaram-se como os locais com ocorrência mais 

significativa desses eventos críticos, em que mais de 3 a cada 10 domicílios estavam 

localizados em logradouros que apresentaram enchentes e/ou alagamentos. 
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Figura 16 - Níveis de adequação da drenagem das águas pluviais nos logradouros dos bairros 
da bacia do Rio Camarajipe, segundo proporção de domicílios, Salvador/BA, 2020 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
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5.3. Índices de infestação larvária do Aedes aegypti 

 

Quanto aos índices de infestação pelo Aedes aegypti, o CCZ disponibilizou 14 

LIRAa/LIA para o período de 2015 a 2018. No Quadro 12 são apresentadas as 

características desses levantamentos realizados.  

 

Quadro 12 - Características dos LIRAa/LIA realizados em Salvador entre 2015 e 2018 

Nota: Estrato é a divisão territorial do Município com características homogêneas que abrange de 8.100 
a 12.000 imóveis. 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 

 

O panorama dos resultados médios dos índices de infestação do Aedes aegypti dos 

bairros da bacia do Rio Camarajipe pode ser observado Figura 17, Figura 18, Figura 

19 e Figura 20 (IIP) e na Figura 21, Figura 22, Figura 23 e Figura 24 (IB), em cada um 

dos LIRAa/LIA entre 2015 e 2018. Os índices de infestação para cada bairro são 

observados também no Apêndice A. 

É possível notar que durante todo o período de 2015 a 2018, a maior parte dos bairros 

apresentaram índices iguais ou superiores a 1,0% e, dessa forma, estavam em 

situação de alerta (1,0% ≤ IIP ou IB < 4,0%) de epidemias das arboviroses transmitidas 

pelo Aedes aegypti. Assim, em nenhum momento índices satisfatórios (IIP ou IB < 

1,0%) foram predominantes.  

Ano Período 
(dia/mês) 

Levantamento Quantidade 
de Estratos 

Localidades Período de 
Chuvas 

2015 05/01 a 09/01 1º LIRAa 95 227 Seco 

26/03 a 01/04 2º LIRAa 95 227 Chuvoso 

04/07 a 24/07 1º LIA - 183 Chuvoso 

05/10 a 09/10 3º LIRAa 95 227 Seco 

2016 04/01 a 08/01 1º LIRAa 95 227 Seco 

01/06 a 22/06 1º LIA 95 226 Chuvoso 

03/10 a 07/10 2º LIRAa 95 227 Seco 

2017 02/01 a 07/01 1º LIRAa 95 227 Seco 

04/04 a 07/04 2º LIRAa 95 227 Chuvoso 

23/10 a 27/10 3º LIRAa 95 227 Seco 

2018 02/01 a 05/01 1º LIRAa 95 227 Seco 

09/04 a 13/04 2º LIRAa 95 227 Chuvoso 

03/07 a 07/07 3º LIRAa 95 227 Chuvoso 

01/10 a 05/10 4º LIRAa 95 227 Seco 



99 
 

 
 

Além desses números insatisfatórios, é possível perceber como esses índices 

variaram com o tempo na Bacia. Os resultados foram se agravando entre o 1º LIRAa 

(janeiro) e o LIA de 2015 (julho), sendo, nesse último, observados os piores números 

– maior quantidade de bairros em situação de risco.  Então, 2015 foi o ano mais crítico 

na área de estudo, haja vista que os bairros apresentaram IIP e IB médios de 2,1% e 

2,4%, respectivamente. 

Houve uma melhora nos índices IIP e IB nos três levantamentos posteriores, sendo 

esse intervalo o que apresentou mais resultados satisfatórios (IIP ou IB < 1,0%). 

Consequentemente, em 2016, a média da Bacia foi de 1,6% e 1,7% para IIP e IB, 

respectivamente, as menores em todo período. Apesar disso, após esses 

levantamentos, somente no 1º LIRAa de 2017 os bairros não apresentaram índices 

superiores ao limiar de risco. Logo, as médias dos índices de infestação de 2017 (IIP 

= 2,0%; IB = 2,3%) e de 2018 (IIP = 1,9; IB = 2,1%) foram superiores a 2016, elevando 

a preocupação com risco de epidemias.  

O Alto Camarajipe foi a região da Bacia com maior constância de péssimos resultados, 

haja vista que em mais da metade dos LIRAa/LIA pelo menos um bairro dessa região 

estava em risco de epidemia. Em seguida, o Médio e Baixo Camarajipe que em 1 a 

cada 3 levantamentos, um bairro figurava entre os piores resultados (IB ou IIP ≥ 4,0%). 
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Figura 17 - Índices de Infestação Predial Médios de 2015 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 18 - Índices de Infestação Predial Médios de 2016 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 



102 
 

 
 

Figura 19 - Índices de Infestação Predial Médios de 2017 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 20 - Índices de Infestação Predial Médios de 2018 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 21 - Índices de Breteau Médios de 2015 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 22 - Índices de Breteau Médios de 2016 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 23 - Índices de Breteau Médios de 2017 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria (2020). 
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Figura 24 - Índices de Breteau Médios de 2018 dos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA 

Fonte: Autoria Própria
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Complementarmente, a Figura 25Error! Not a valid bookmark self-reference. e a 

Figura 26 retratam a distribuição quanto às situações de risco, de alerta ou 

satisfatórias nos bairros da bacia do Rio Camarajipe.  

 

Figura 25 - Classificação dos resultados dos Índices de Infestação Predial Médios nos 

bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 42. 

 
Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 

 

Figura 26 - Classificação dos resultados dos Índices Breteau Médios nos bairros da bacia do 

Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 42. 

 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 

No LIA de 2015, em 1 a cada 4 bairros, em pelo menos 4% dos domicílios pesquisados 

foram encontradas larvas/pupas do mosquito Aedes aegypti – acima do limiar de risco 

de epidemias. Nesse levantamento, os índices médios – IIP (3,0%) e IB (3,5%) – dos 

bairros foram superiores às médias para toda Salvador, 2,8% e 3,0%, respectivamente 
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(SALVADOR, 2015b). O 2º LIRAa de 2017 foi o segundo pior retrato para esses 

índices na região. Para o IIP foram observados quatro vezes mais contextos de risco 

do que situações adequadas (IIP < 1,0%). Para o IB, a quantidade de bairros em 

situação de risco (IB ≥ 4,0%) foi dez vezes superior àqueles com resultados 

satisfatórios (IB < 1,0%). Dessa forma, em dez bairros, foram encontrados pelo menos 

4 recipientes com larvas/pupas do mosquito a cada 100 imóveis pesquisados. 

Mais precisamente quanto aos resultados dos bairros (Apêndice A), Calabetão e Alto 

Camarajipe, apresentaram os maiores índices de todo o período – IB (10,1%) e IIP 

(7,7%) no LIA de 2015. Nesse levantamento, no outro extremo da Bacia – Baixo 

Camarajipe –, Caminho das Árvores também apresentou elevados índices de 

infestação, com mesmo IB de Calabetão e IIP de 6,7%, segundo maior entre 2015 e 

2018. No LIA de 2015, destacam-se negativamente (IIP ou IB ≥ 4,0%) também os 

bairros: Alto do Cabrito, Boa Vista de São Caetano, Bom Juá, Marechal Rondon, 

Campinas de Pirajá (Alto Camarajipe); Arraial do Retiro, Retiro, Pernambués e Santo 

Agostinho (Médio Camarajipe); Costa Azul e STIEP (Baixo Camarajipe).  

Alguns desses locais apresentaram índices de infestação indicando risco de 

epidemias em outros levantamentos. Assim, as 54 situações de risco (IIP ou IB ≥ 4,0%) 

observadas no período de 2015 e 2018 na bacia do Rio Camarajipe ficaram 

concentradas em metade dos bairros assim distribuídos: Arraial do Retiro, Bom Juá, 

Costa Azul, IAPI, Lapinha, Retiro, STIEP e Vila Laura (1 observação); Capelinha, 

Liberdade, Marechal Rondon, Pernambués, Santo Agostinho, Saramandaia (2 

observações); Boa Vista de São Caetano e Mata Escura (3 observações); Alto do 

Cabrito (4 observações); Campinas de Pirajá (5 observações); Jardim Santo Inácio e 

Caminho das Árvores (6 observações); e Calabetão (7 observações).  

Quanto às máximas observadas de cada levantamento entomológico, em cinco, 

Calabetão foi o local com os maiores IIP e IB na Bacia, seguido por Jardim Santo 

Inácio (4), Caminho das Árvores e Alto do Cabrito (3), Curuzu, Bom Juá e Campinas 

de Pirajá (1). Há mais quantidade de máximas do que de LIRAa/LIA pois em quatro 

desses levantamentos Jardim Santo Inácio e Calabetão apresentaram os mesmos 

índices. Desse modo, esses são os locais na Bacia que trouxeram uma maior 

preocupação devido aos altos níveis de infestação por Aedes aegypti. 
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Diversos trabalhos reportaram a associação entre variáveis climáticas, 

destacadamente a precipitação, e os índices de infestação larvária do Aedes aegypti 

e a ocorrência de arboviroses (CHIARAVALLOTI NETO, 1997; ZEIDLER et al., 2008; 

VIANA; IGNOTTI, 2013; ARAÚJO, 2016). Por isso, foi investigado se na bacia do Rio 

Camarajipe houve variação do IIP e IB com relação as características do clima 

presente na região entre 2015 e 2018. 

Primeiramente, avaliou-se a série dos dados climáticos para o período de 2015 a 2018 

(Figura 27), percebendo-se que a temperatura teve comportamento oposto à umidade 

relativa do ar e à precipitação pluviométrica. Dessa forma, nota-se que as maiores 

médias mensais de temperatura ocorreram nos meses com menor precipitação e 

umidade relativa do ar.  

 

Figura 27 - Série dos dados mensais de precipitação (mm), umidade relativa do ar média (%) 
e temperatura média (ºC) da estação meteorológica de Ondina em Salvador-BA, 2014 a  2018. 

 

Fonte: Autoria própria a partir de INMET (2019) 

 

As variáveis climáticas no intervalo de tempo considerado, apresentaram maior 

variação em comparação com as Normais Climatológicas (valor médio dos 

parâmetros do clima para um período de 30 anos que reflete o seu comportamento 

em determinado local) de 1981 a 2010 (INMET, 2018). Apesar disso, foi confirmado o 

comportamento histórico, haja vista que os meses de março a agosto de 2015 a 2018 

concentraram pelo menos 60% das chuvas de cada ano e onde foram observados 

também, os maiores valores para umidade relativa do ar, sendo considerado o período 

chuvoso na região. No ano de 2015, esse intervalo teve ainda mais destaque, 
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concentrando quase 90% dos 1892,4mm anuais acumulados, abrangendo o LIA de 

2015 em que foram observados os máximos índices de infestação na Bacia.  

Consequentemente, o período seco foi definido de setembro a fevereiro, em que foram 

verificadas as médias máximas de temperatura, e os valores mais baixos de 

precipitação e umidade relativa do ar. O destaque negativo é a ausência de dados 

disponibilizados no banco de dados do INMET (BDMEP) para umidade relativa do ar 

e temperatura média no período de abril a setembro de 2018, impedindo a 

comparação desses com a precipitação e posteriormente com os índices 

entomológicos. 

Por seguinte, buscou-se agregar os dados climáticos para o mesmo período de 

divulgação dos índices de infestação que ocorreu, em média, a cada três meses. 

Deste modo, a correlação foi investigada tomando-se os valores mensais das 

variáveis climáticas até três meses anteriores ao LIRAa/LIA. Portanto, tentou-se 

identificar em qual mês os parâmetros climáticos pudessem estar associados 

linearmente com os índices entomológicos. Outrossim, além de mensalmente, foi 

verificado se para um período superior a um mês existiria correlação estatisticamente 

significativa entre as variáveis climáticas e os índices larvários, sendo acumulado cada 

parâmetro climático para um período de 60 e 90 dias (todo período). Esse último tipo 

de investigação permitiu averiguar se a chuva entre meses poderia contribuir para os 

índices de infestação.  

A análise de correlação considerando um time-lag foi motivada devido ao fato de nem 

sempre existir associação linear entre os índices de infestação e os parâmetros 

climáticos de forma instantânea, haja vista que avaliando-se desse modo, pode-se 

não captar interações importantes que acontecem em determinado espaço de tempo, 

destacando-se o início dos próprios eventos climáticos e o ciclo de vida do Aedes 

aegypti - desenvolvimento embrionário, a eclosão das larvas e o desenvolvimento das 

formas imaturas. Diversos trabalhos que se propõem a investigar a correlação entre 

as variáveis climáticas e a ocorrência de arboviroses, tem considerando um tempo de 

defasagem nas variáveis climáticas em suas avaliações (RIBEIRO et al., 2006; 

SOUZA; VIANNA; MORAES; 2007; HII et al.; 2012; GABRIEL et al., 2018) . 

A precipitação (mm) foi acumulada de duas formas: a cada mês até completar um 

trimestre; e acumulada para 60 e 90 dias anteriores ao LIRAa/LIA. Foi realizado o 
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mesmo procedimento para a umidade relativa do ar (%) e para a temperatura (ºC) 

sendo tomada para ambas, a média mensal. Portanto, foi investigada a correlação 

entre esses dados e os IIP e IB médios da Bacia no período de 2015 a 2018. 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk a fim de verificar a normalidade dos dados para 

aplicação do teste de correlação adequado (Spearman ou Pearson). Percebeu-se que 

a precipitação mensal do segundo e do terceiro mês, bem como a precipitação 

acumulada de 60 e de 90 dias anteriores aos LIRAa/LIA não seguiam uma distribuição 

normal (p < 0,05), rejeitando-se a hipótese nula (H0) de normalidade. Portanto, para 

essas variáveis ao se investigar a correlação com os índices de infestação, utilizou-se 

o teste de Spearman. Para as demais, optou-se pelo teste de Pearson. 

Os resultados da análise de correlação (Tabela 5), mostraram associação linear 

moderada a forte e estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) somente entre as chuvas 

do primeiro mês e acumulada de 60 dias anteriores ao LIRAa/LIA e os IIP e IB médios. 

Deste modo, a chuva acumulada do mês anterior ao início das inspeções larvárias 

favoreceu aos maiores IIP e IB no período para toda a Bacia. O fato de a precipitação 

acumulada até 60 dias contribuir moderadamente para os índices observados, indica 

que apesar do segundo mês como um todo não se apresentar correlacionado 

estatisticamente com os índices de infestação larvária de toda a bacia hidrográfica, 

algum período de dias ou semanas desse segundo mês contribuiu para os IIP e IB de 

dois meses depois. Outros trabalhos identificaram a associação entre maiores índices 

larvários com a alta pluviosidade (CHIARAVALLOTI NETO; 1997; ZEIDLER et al., 

2008; SOUZA; SILVA; SILVA, 2010). 

 

Tabela 5 - Correlação de Pearson (r) ou de Spearman (rs) estatisticamente significativa entre 

os índices de infestação e a precipitação na bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, Salvador-

BA, 2015 a 2018. N=14 

Índice de Infestação  
versus Precipitação 

p-valor Coeficiente de Correlação de Pearson 
(r) ou de Spearman (rs) 

IIP x Chuva 1º Mês 0,0001 0,78 (r) 

IIP x Chuva Acumulada de 60 dias 0,0400 0,57 (rs) 

IB x Chuva 1º Mês 0,0010 0,77 (r) 

IB x Chuva Acumulada de 60 dias 0,0500 0,54 (rs) 

 Fonte: Autoria própria (2020). 
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Então, mais especificamente, procurou-se também investigar a relação entre os 

índices de infestação e as variáveis climáticas quanto aos bairros da bacia do Rio 

Camarajipe, e não somente para toda a Bacia. Como o indicativo para toda área de 

estudo é que não havia associação linear significativa entre IIP e IB com a umidade e 

temperatura, fez-se um aprofundamento da análise da precipitação com os índices de 

infestação larvária. Foi realizado o mesmo procedimento estatístico anteriormente 

descrito e os resultados estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Correlação de Pearson (r) ou de Spearman (rs) estatisticamente significativa entre 

os índices de infestação e a precipitação dos bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe,  

Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 14 

Bairro Índice de Infestação  
versus Precipitação 

p-valor Coeficiente de Correlação de 
Pearson (r) ou de Spearman (rs) 

Alto do Cabrito IB x Chuva 2º Mês 0,0275 0,60 (rs) 

IB x Chuva Acumulada 
de 90 dias 

0,0249 0,60 (rs) 

Baixa de Quintas IB x Chuva 2º Mês 0,0401 0,56 (rs) 

IB x Chuva 3º Mês 0,0318 0,58 (rs) 

Cidade Nova IIP x Chuva 3º Mês 0,0406 0,55 (rs) 

IIP x Chuva Acumulada 
de 90 dias 

0,0369 0,56 (rs) 

IB x Chuva 3º Mês 0,0258 0,59 (rs) 

Mata Escura IIP x Chuva 1º Mês 0,0122 0,66 (r) 

IIP x Chuva Acumulada 
de 60 dias 

0,0237 0,61 (rs) 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

Apesar do cenário para toda a Bacia mostrar uma associação linear somente entre os 

índices e o primeiro mês de chuvas, percebe-se que quando se avalia cada um dos 

42 bairros da área de estudo, há correlação entre as chuvas de até 90 dias anteriores 

ao levantamento dos índices de infestação larvária. Entretanto, somente para quatro 

dos 42 bairros houve associação linear estatisticamente significativa entre a 

pluviometria e os índices de infestação. Todos os coeficientes de correlação foram 

inferiores aos encontrados para os dados de toda a Bacia (Tabela 5). Essas 

correlações mais fracas possivelmente se devem ao fato dos dados de precipitação 

do presente estudo não captarem as variações climáticas entre os bairros, refletindo 

melhor a média para toda a Bacia, para a qual foram observadas as correlações fortes 

entre as chuvas e os índices de infestação médios.  Mata Escura foi o único local que 

apresentou comportamento semelhante ao panorama da área de estudo, com 
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associação linear maior entre a chuva do primeiro mês e o IIP médio, e entre esse 

último e a chuva acumulada de 60 dias. Nos demais casos, as chuvas até o segundo 

ou terceiro mês contribuíram para os maiores índices de infestação, apresentando 

todas as situações correlação moderada.  

Achados semelhantes foram encontrados no estudo de Chang et al. (2016) que 

identificaram efeitos no atraso das variáveis climáticas, destacadamente a 

precipitação na dinâmica dos mosquitos da dengue em uma cidade metropolitana de 

Taiwan em 2014, utilizando uma série histórica de dados meteorológicos, 

entomológicos e de ocorrência da arbovirose de 2000 a 2014, além de análise 

estatística múltipla. Assim, uma maior densidade de mosquitos da dengue esteve 

positivamente associada com as maiores precipitações de até dois meses anteriores, 

enquanto a maior ocorrência de dengue esteve associada entre um e dois meses de 

defasagem com as menores precipitações. Araújo (2016) também identificou 

correlação moderada e estatisticamente significativa entre as chuvas e os índices de 

infestação predial no município de Riacho de Santana, Bahia, entre 2009 a 2014, 

considerando a precipitação acumulada de dois meses. 

Apesar disso, a maior parte dos estudos utilizando defasagem nas variáveis climáticas 

investigaram a correlação dessas com a ocorrência das arboviroses, destacadamente 

com a dengue, sendo necessário também avaliar essa associação do clima com os 

índices de infestação larvária utilizando essa abordagem (RIBEIRO et al., 2006; 

SOUZA; VIANNA; MORAES, 2007; GHARBI et al., 2011; HII et al., 2012, GABRIEL et 

al., 2018). Barbosa e Lourenço (2010) salientam que indicadores larvários embora não 

sejam adequados para medir o risco de ocorrência de dengue, são importantes 

sentinelas a fim de orientar ações de controle vetorial, sendo necessário considerar a 

defasagem de tempo na busca de associações entre os eventos climáticos e os 

índices entomológicos e a incidência das arboviroses. Hii et al. (2012) destacam que 

o tempo de atraso entre os efeitos climáticos e a ocorrência da dengue e da 

sazonalidade da densidade de mosquitos fornece um momento importante para que 

as autoridades possam implementar medidas a fim de prevenir possíveis surtos e 

epidemias. 

Além disso, foi investigada a correlação entre os índices de infestação médios e as 

variáveis socioeconômicas (renda média mensal do responsável; porção dos 

domicílios com rendimento familiar mensal inferior a 1 SM; parcela da população 
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analfabeta acima de 15 anos; porcentagem dos responsáveis pelos domicílios com 

baixo nível de escolaridade), do meio biofísico (área arborizada por habitante), 

demográfica (densidade demográfica) e de saneamento básico (nível de adequação 

dos reservatórios; do fornecimento de água; da coleta dos resíduos sólidos; e da 

drenagem das águas pluviais). 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk a fim de verificar a normalidade dos dados para 

aplicação do teste de correlação adequado (Spearman ou Pearson). Percebeu-se que 

todos os índices de infestação médios anuais e para todo o período não seguiam uma 

distribuição normal (p ≤ 0,05), rejeitando-se a hipótese nula (H0) de normalidade. Para 

essas variáveis ao se investigar a correlação, utilizou-se o teste de correlação de 

Spearman. Percebeu-se que somente as variáveis socioeconômicas e de saneamento 

básico apresentavam correlação fraca a moderada estatisticamente significativa com 

o IIP e IB médios (Tabela 7 e Tabela 8).  

Os resultados estatísticos mostraram uma associação linear positiva entre as 

variáveis que refletiam o nível de analfabetismo das pessoas acima de 15 anos, a 

baixa escolaridade dos responsáveis pelos domicílios e a proporção de famílias com 

renda mensal até 1SM com os índices IIP e IB médios de cada ano e de todo o período 

de estudo. Em contrapartida, foi percebido uma correlação negativa entre a renda 

mensal média do responsável pelo domicílio, os níveis de adequação de saneamento 

básico com os índices entomológicos, demonstrando que quando há uma melhor 

prestação dos serviços públicos de fornecimento de água, de coleta de resíduos 

sólidos e de drenagem das águas pluviais, adequação do acondicionamento dos 

reservatórios domiciliares de água e maior renda das pessoas, há uma redução do 

número de casas ou recipientes positivos para larvas e pupas do Aedes aegypti.  

As maiores correlações (moderadas) foram entre IIP médio e o nível de adequação 

da drenagem das águas pluviais em 2015 (rs = -0,51; p = 0,0006) e entre 2015 a 2018 

(rs = -0,57; p = 0,0001), bem como entre esse índice e a baixa escolaridade dos 

responsáveis pelos domicílios para todo o período (rs = 0,53; p = 0,0003). De maneira 

similar, para o IB, as correlações moderadas ocorreram com o nível de adequação da 

drenagem em 2015 (rs = -0,52; p = 0,0005) e entre 2015 a 2018 (rs = -0,52; p = 

0,0004), bem como entre esse índice e a baixa escolaridade dos responsáveis pelos 

domicílios para todo o período (rs = 0,50; p = 0,0007). 
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Tabela 7 - Correlação de Spearman (rs) estatisticamente significativa (p≤0,05) entre os Índices de Infestação Predial Médios e as variáveis 

socioeconômicas e de saneamento básico, nos bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015.  N = 42. 
ÍNDICES DE 
INFESTAÇÃO (%) 

FREQ. 
ABAST. (%) 

RESÍD. 
SÓLID. (%) 

RESERVAT. 
(%) 

DRENAGEM 
(%) 

RENDA MÉDIA 
(R$) 

RENDA FAMILIAR  
< 1SM (%) 

BAIXA ESC. 
(%) 

ANALF. (%) 

IIP Médio de 2015  
rs = -0.27 

p = 0.0868* 
rs = -0.33 
p = 0.0326 

rs = -0.35 
p = 0.0226 

rs = -0.51 
p = 0.0006 

rs = -0.39 
p = 0.0104 

rs = 0.22 
p = 0.1523* 

rs = 0.47 
p = 0.0018 

rs = 0.27 
p = 0.0850* 

IIP Médio de 2016 
rs = -0.37 
p = 0.0154 

rs = -0.13 
p = 0.4127* 

rs = -0.32 
p = 0.0412 

rs = -0.39 
p = 0.0105 

rs = -0.30 
p = 0.0522* 

rs = 0.17 
p = 0.2732* 

rs = 0.29 
p = 0.0644* 

rs =  0.23 
p = 0.1445* 

IIP Médio de 2017 
rs = -0,39 
p = 0.0097 

rs = -0,20 
p = 0.1989 

rs = -0,33 
p = 0.0340 

rs = -0,33 
p = 0.0311 

rs = -0.32 
p = 0.0372 

rs = 0.18 
p = 0.2569 

rs = 0,38 
p = 0.0135 

rs = 0.20 
p = 0.2025* 

IIP Médio de 2018 
rs = -0.39 
p = 0.0097 

rs = -0,20 
p = 0.1989* 

rs = -0.33 
p = 0.0340 

rs = -0,33 
p = 0.0311 

rs = -0,31 
p = 0.0486 

rs = 0.18 
p = 0.2569* 

rs = 0.38 
p = .0136 

rs = 0.20 
p = 0.2025* 

IIP Médio entre 
2015 a 2018 

rs = -0,46 
p = 0.0021 

rs = -0,35 
p = 0.0235 

rs = -0,42 
p = 0.0052 

rs = -0,57 
p = 0.0001 

rs = -0,48 
p =0.0014 

rs = 0.33 
p = 0.0297 

rs = 0.53 
p = 0.0003 

rs = 0.37 
p = 0.0174 

Nota: * Estatisticamente Insignificantes (p>0,05); FREQ. ABAST. = nível de adequação da frequência do abastecimento de água dos domicílios; RESID. SÓLID. = nível de 
adequação da coleta de resíduos sólidos dos domicílios; RESERVAT. = nível de adequação dos reservatórios domiciliares; DRENAGEM = nível de adequação da drenagem de 
águas pluviais; RENDA FAMILIAR <1SM = proporção de domicílios com renda familiar mensal média inferior a 1SM; BAIXA ESC. = proporção de responsáveis pelos domicílios 
com baixo nível de escolaridade (analfabeto até a 4ª série completa); ANALF. = proporção da população analfabeta até 15 anos. 

Fonte: Autoria própria. 
 

Tabela 8 - Correlação de Spearman (rs) estatisticamente significativa (p≤0,05) entre o Índice de Breteau Médios e as variáveis socioeconômicas 

e de saneamento básico nos bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 42. 
ÍNDICES DE 
INFESTAÇÃO (%) 

FREQ. 
ABAST. (%) 

RESÍD. 
SÓLID. (%) 

RESERVAT. 
(%) 

DRENAGEM 
(%) 

RENDA MÉDIA 
(R$) 

RENDA FAMILIAR  
< 1SM (%) 

BAIXA ESC. 
(%) 

ANALF. (%) 

IB Médio de 2015 
rs = -0.29 

p = 0.0603* 
rs = -0.28 

p = 0.0695* 
rs = -0.31 
p = 0.0457 

rs = -0,52 
p = 0.0005 

rs = -0.40 
p = 0.0094 

rs = 0.24 
p = 0.1317* 

rs = 0.43 
p = 0.0042 

rs = 0.31 
p = 0.0486 

IB Médio de 2016 
rs = -0.34 
p = 0.0262 

rs = -0.18 
p = 0.2493* 

rs = -0.29 
p = 0.0620* 

rs = -0.43 
p = 0.0051 

rs = -0.31 
p = 0.0474 

rs = 0.18 
p = 0.2558* 

rs = 0.28 
p = 0.0677* 

rs = 0.21 
p = 0.1771* 

IB Médio de 2017 
rs = -0.41 
p = 0.0071 

rs = -0.25 
p = 0.1166* 

rs = -0.30 
p = 0.0547* 

rs = -0.32 
p = 0.0384 

rs = -0.23 
p = 0.1419* 

rs = 0.29 
p = 0.0647* 

rs = 0.37 
p = 0.0166 

rs = 0.22 
p = 0.1571* 

IB Médio de 2018 
rs = 0.44 

p = 0.0032 
rs = -0.15 

p = 0.3314* 
rs = -0.35 
p = 0.0241 

rs = -0.29 
p = 0.0630* 

rs = -0.26 
p = 0.0914* 

rs = 0.18 
p = 0.2575* 

rs = 0.36 
p = 0.0188 

rs = 0.19 
p = 0.2241* 

IB Médio entre 
2015 a 2018 

rs = -0.44 
p = 0.0033 

rs = -0.30 
p = 0.0529* 

rs = -0.39 
p = 0.0113 

rs = -0.52 
p = 0.0004 

rs = -0.44 
p = 0.0043 

rs = 0.31 
p = 0.0461 

rs = 0.50 
p = 0.0007 

rs = 0.34 
p = 0.0266 

Nota: * Estatisticamente não significantes (p>0,05); FREQ. ABAST. = nível de adequação da frequência do abastecimento de água dos domicílios; RESID. SÓLID. = nível de 
adequação da coleta de resíduos sólidos dos domicílios; RESERVAT. = nível de adequação dos reservatórios domiciliares; DRENAGEM = nível de adequação da drenagem de 
águas pluviais; RENDA FAMILIAR <1SM = proporção de domicílios com renda familiar mensal média inferior a 1SM; BAIXA ESC. = proporção de responsáveis pelos domicílios 
com baixo nível de escolaridade (analfabeto até a 4ª série completa); ANALF. = proporção da população analfabeta até 15 anos. 

Fonte: Autoria própria. 
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Destaca-se que em 2015, ano da maior correlação entre o nível de adequação da 

drenagem das águas pluviais e os índices de infestação, foi observado o maior índice 

pluviométrico durante o período de estudo. Esse resultado aponta novamente para a 

contribuição das chuvas para maiores IB e IIP nos bairros da Bacia do Rio Camarajipe, 

haja vista que nos logradouros em que não existiam redes de drenagem ou estas eram 

precárias para escoar as águas de chuva e ocorriam alagamentos e enchentes, foi 

percebida uma elevação moderada dos índices de infestação do mosquito Aedes 

aegypti.  

Para o período de 2015 a 2018 foi observado uma correlação superior se comparado 

com ano de 2015 entre essas mesmas variáveis (índices de infestação e nível de 

adequação da drenagem das águas pluviais). Uma possibilidade para esse aumento 

é o maior número de LIRAa/LIA em todo o período (catorze), contrapondo-se com os 

quatro levantamentos entomológicos de 2015. Destaca-se o fato de que os LIRAa/LIA 

com maiores IB e IIP médios entre 2015 e 2018 aconteceram em períodos chuvosos. 

Somente no LIA de 2016 que foi realizado no período chuvoso, entre 01/06 a 22/06, 

não foi observado esse comportamento, sendo registrados os menores índices de 

infestação médios por levantamento de todo o estudo.  

Salienta-se que no ano de 2016, a ocorrência das precipitações foi atípica, haja vista 

que a média anual (1.282,8 mm) foi 31% inferior à média climatológica (1.871,1 mm). 

Particularmente quanto ao LIA de 2016, foi percebido no mês de sua investigação e 

nos meses anteriores a esta (abril e maio), chuvas inferiores em cerca de 475 mm 

com relação a série histórica, redução de 52% (INMET, 2019). Em contrapartida, o 2º 

LIRAa de 2016 realizado no período seco (03/10 a 07/10) foi antecedido por chuvas 

em agosto e setembro superiores às médias históricas mensais (INMET, 2019). 

Consequentemente, o 2º LIRAa apresentou o quinto maior IIP e IB médios dentre 

todos os LIRAa/LIA (IIP = 2,2; IB = 2,4), enquanto o LIA de 2016 apresentou os 

menores IIP e IB médios (IIP = 1,1; IB = 1,2). 

Essa associação linear entre as chuvas e os índices de infestação eleva a importância 

de se avançar na prestação dos serviços de drenagem das águas pluviais nos bairros 

da Bacia do Rio Camarajipe, sendo este componente do saneamento básico o de 

maior deficit na Bacia.  
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Apesar das correlações estatisticamente significativas se mostrarem fracas a 

moderadas, percebeu-se que em certo grau, o contexto socioeconômico esteve 

associado aos índices de infestação, com maior destaque para o nível de escolaridade 

dos responsáveis pelos domicílios. Resultados semelhantes foram observados em 

outros trabalhos que investigaram os fatores correlacionados às arboviroses e 

perceberam associação entre as variáveis de saneamento básico e o contexto 

socioeconômico com a densidade de mosquitos (CHIARAVALLOTI NETO, 1997; 

MONTGOMERY et al., 2004; RIBEIRO et al., 2006; ZEIDLER et al.., 2008; 

MANRIQUE-SAIDE et al., 2013; ARAÚJO, 2016; PAPLOSKI et al., 2016a; SOUZA et 

al., 2017). 

Como o IIP e IB estão fortemente correlacionados – em todo os anos as correlações 

entre os índices foram estatisticamente significativas e superiores a 0,9 – era esperado 

associação linear com as mesmas variáveis. A exceção do nível de adequação dos 

resíduos sólidos que em nenhum momento se mostrou estatisticamente associado ao 

Índice de Breteau, todas as demais estiveram correlacionadas ao número de imóveis 

e recipientes positivos para formas imaturas do Aedes aegypti. 

Já as variáveis ambiental e demográfica apresentaram correlação negativa e positiva 

com os índices de infestação, respectivamente, mas não foram estatisticamente 

significativas. Apesar disso, em outros trabalhos, foi observada uma maior frequência 

de vetores da dengue em áreas de maior densidade demográfica e 

consequentemente com menor cobertura vegetal (BARATA et al., 2001; LIMA-

CAMARA; HONORIO; LOURENCO-DE-OLIVEIRA, 2006). 

A fim de complementar a avaliação da infestação larvária, observa-se a descrição dos 

tipos de depósitos criadouros do Aedes aegypti (Quadro 13), os resultados para os 

Índices Por Tipo de Recipiente (ITR) (Apêndice A) e a Figura 28,  permitindo identificar 

a proporção de recipientes associados à observação das formas imaturas do mosquito 

Aedes aegypti na Bacia do Rio Camarajipe.  
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Quadro 13 - Descrição dos tipos de depósitos criadouros do Aedes aegypti 

TIPO DESCRIÇÃO 

Grupo A 
(Armazenamento de 

água) 

A1 - depósito de água elevado, ligado à rede pública e/ou ao sistema de 
captação mecânica em poço, cisterna ou mina d’água – caixas d’água, 

tambores, depósitos de alvenaria 

A2 - depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico – tonel, 
tambor, barril, tina, depósitos de barro (filtros, moringas, potes), cisternas, 

caixas d’água, captação de água em poço/cacimba/cisterna 

Grupo B 
(Depósitos móveis) 

Vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, pingadeira, 
recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas 
fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção (sanitários 

estocados, canos, etc.), objetos religiosos/rituais 

Grupo C  
(Depósitos fixos) 

Tanques em obras de construção civil, borracharias e hortas, calhas, lajes 
e toldos em desnível, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, 
fontes ornamentais; cacos de vidro em muros, outras obras e adornos 

arquitetônicas (caixas de inspeção/passagens) 

Grupo D  
(Passíveis de 

remoção) 

D1 - pneus e outros materiais rodantes (câmaras de ar, manchões) 

D2 - resíduos sólidos (recipientes plásticos, garrafas PET, latas), sucatas, 
entulhos de construção 

Grupo E (Naturais) 
Axilas de folhas (bromélias, etc.), buracos em árvores e em rochas, restos 

de animais (cascas, carapaças, etc.) 

Fonte: Adaptado de Brasil (2009) 
 

 

Figura 28 - Índice Por Tipo de Recipiente na bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 

2018. 

 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019) 

 

É possível notar que os recipientes mais representativos estão associados aos Grupos 

A2 (depósitos de água ao nível do solo) e B (depósitos móveis). Somados, esses dois 

grupos equivaleram a mais de 60,0% dos tipos de recipientes positivos para larvas e 

pupas do Aedes aegypti entre 2015 e 2018.  
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As classificações C e D2 foram menos significativas na Bacia que os grupos A2 e B, 

representando cada, menos de 20% dos tipos de criadouros para Aedes aegypti. Os 

grupos A1, D1 e E foram os menos representativos na área de estudo, apresentando, 

cada, em média, menos de 5% dos recipientes positivos em cada ano.  

Analisando-se o panorama nos bairros da bacia do Rio Camarajipe (Apêndice A), em 

média, no período de 2015 a 2018, o grupo B foi o mais representativo em 24 locais; 

o grupo A2 em 14; o Grupo C em três; e o grupo D2 em um. Portanto, os depósitos 

positivos móveis como vasos de plantas predominaram em mais da metade dos 

bairros. Em bairros como Baixa de Quintas, Vila Laura, Cosme de Farias, Caixa 

D’Água e Luis Anselmo – todos no Médio Camarajipe – 1 a cada 2 recipientes positivos 

estavam inseridos na classificação B. Destacam-se Luis Anselmo e Retiro em 2016 e 

Caixa D’Água em 2015, por apresentarem pelo menos 75% dos depósitos positivos 

nesse Grupo. Resultados semelhantes foram encontrados em vários municípios de 

São Paulo entre 2007 e 2008, em que houve predominância de recipientes inservíveis 

e vasos de plantas, correspondendo a 70% dos criadouros de Aedes aegypti 

(BARBOSA et al., 2012). 

Números médios elevados para todo o período de 2015 a 2018 foram observados 

também para o grupo A2, como em Alto do Cabrito (62,5%), Campinas de Pirajá 

(59,3%), Marechal Rondon (58,0%) e Boa Vista de São Caetano (50,3%) – Alto 

Camarajipe. A proporção de formas do Aedes aegypti encontradas nesses tipos de 

recipientes dos quatro locais supramencionados, somado a de outros 16 bairros, 

estavam acima da média do Grupo (29,6%) para todo o período de estudo. Para essa 

classificação, chama a atenção a sua parcela entre os depósitos positivos de Alto do 

Cabrito para 2015 e de Marechal Rondon para 2017, em que pelo menos 7 a cada 10 

recipientes positivos para larvas e pupas do mosquito eram de armazenamento de 

água para consumo em nível do solo.  

O Grupo C que inclui piscinas não tratadas e outros dispositivos fixos, foi em média 

mais representativo nos bairros do Baixo Camarajipe: Caminho das Árvores (46,5%); 

Costa Azul (32,8%); e STIEP (32,8%) entre 2015 e 2018. Desses três, em Caminho 

das Árvores, os recipientes nessa classificação, foram os mais representativos em 

todos os quatro anos, sendo essa predominância mais expressiva em 2017, haja vista 

que nesse bairro pelo menos 1 a cada 2 recipientes positivos para Aedes aegypti eram 

do Grupo C. 
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Já o Grupo D2 foi em média mais predominante em alguns bairros do Alto e Médio 

Camarajipe: Bom Juá (2015); Baixa de Quintas (2016), Arraial do Retiro, Barreiras, 

Calabetão, Jardim Santo Inácio e Saramandaia (2017); Retiro e Saramandaia (2018). 

A exceção de Saramandaia e Baixa de Quintas (Médio Camarajipe), os demais se 

encontram em região muito específica do Alto Camarajipe, o nordeste da Bacia. 

Outrossim, 2017 foi o ano mais significativo quanto aos criadouros em resíduos sólidos 

recicláveis e entulhos. Os bairros apresentaram em média 15,6% dos depósitos 

positivos nessa classificação, sendo esse valor superado em 18 locais. Em Arraial do 

Retiro, Barreiras, Brotas, Calabetão, Jardim Santo Inácio, Mata Escura e Saramandaia 

pelo menos 1 a cada 3 criadouros eram classificados como D2.  

Para os Grupos A1, D1 e E, em nenhum bairro a proporção média de depósitos 

positivos nessas categorias foram as mais predominantes. Apesar disso, destaca-se 

alguns números: Resgate, em 2017, apresentou 22% dos recipientes positivos em 

reservatórios de água elevados ligados à rede de abastecimento (Grupo A1); 24% dos 

criadouros positivos para larvas e pupas foram encontradas em pneus ou outros 

materiais rodantes em 2015 em IAPI (Grupo D1); e Retiro em 2015 apresentou pelo 

menos 1 a cada 3 criadouros pertencentes à depósitos naturais como fendas de 

árvores (Grupo E). Esses foram os máximos valores das médias anuais desses 

grupos, muito acima do panorama anteriormente apresentado para toda a Bacia nesse 

período (Figura 28).  

Como forma de aprofundar a análise do ITR, optou-se por investigar a correlação entre 

variáveis de saneamento básico, socioeconômicas e ambientais presentes nos bairros 

da bacia do Rio Camarajipe e a proporção dos depósitos positivos para Aedes aegypti. 

A literatura retrata a relação entre reservatórios mal acondicionados, intermitência no 

fornecimento de água potável, precariedade da coleta de resíduos sólidos, áreas com 

vegetação abundante, bem como questões culturais e educacionais com a 

predominância de determinados tipos de depósitos (MORRISON et al., 2004; 

PHUANUKOOMON; BROUGH; BRYAN, 2006; GARELLI et al., 2009; MONTEIRO et 

al., 2009; BASSO et al., 2015; COSTA et al., 2016; ABÍLIO et al., 2018). 

Por isso, buscou-se investigar a correlação entre a predominância de recipientes 

positivos de determinado grupo e as variáveis socioeconômicas (renda mensal média 

do responsável; porção da população com renda mensal até 1 SM; parcela da 

população analfabeta acima de 15 anos; porção da população analfabeta ou que 
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cursou até a  4ª série do ensino fundamental), do meio biofísico (área arborizada por 

habitante) e de saneamento básico (nível de adequação dos reservatórios; do 

fornecimento de água; da coleta dos resíduos sólidos) descritas abaixo: 

 Grupo A1 versus escolaridade, renda e nível de adequação dos reservatórios 

 Grupo A2 versus escolaridade, renda e nível de adequação do fornecimento de 

água  

 Grupos B e C versus escolaridade e renda 

 Grupo D1 e D2 versus escolaridade, renda e o nível de adequação da coleta 

de resíduos sólidos  

 Grupo E versus a área arborizada dos bairros. 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk a fim de verificar a normalidade dos dados para 

aplicação do teste de correlação adequado (Spearman ou Pearson). Percebeu-se que 

somente a proporção média de 2015 a 2018 dos depósitos positivos B e D2, bem 

como a parcela de famílias com renda até 1 SM seguiam uma distribuição normal (p > 

0,05), aceitando-se a hipótese nula (H0) de normalidade. Para essas variáveis ao se 

investigar a correlação, utilizou-se o teste de Pearson. Para as demais, optou-se pelo 

teste de Spearman.  

Pela Tabela 9 é possível perceber que não houve correlação estatisticamente 

significativa entre a proporção de depósitos positivos nos Grupos A1, D1 e E, de menor 

predominância na Bacia, e a renda, escolaridade e o saneamento básico. Mesmo 

assim, não se caracterizam como criadouros menos importantes.  

 

Tabela 9 - Correlação de Pearson (r) ou de Spearman (rs) estatisticamente significativa entre 

o ITR e as variáveis socioeconômicas, do meio biofísico e de saneamento básico dos bairros 
da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe,  Salvador-BA, 2015 a 2018 

ITR 
FREQ. 

ABAST. (%) 
RESÍD. 

SÓLID. (%) 
RENDA 

MÉDIA (R$) 
RENDA FAMILIAR 

< 1 SM (%) 
BAIXA 

ESC. (%) 
ANALF.  

(%) 

A2  -0,39 (rs) - -0,64 (rs) 0,36 (rs) 0,44 (rs) 0,50 (rs) 
B - - 0,31 (rs) -0,11* (r) -0,39 (rs) -0,34 (r) 
C  - - 0,73 (rs) -0,64 (rs)  -0,61 (rs) -0,69 (rs) 
D2 - -0,49 (r) -0,27* (rs) 0,33 (r) 0,40 (rs) 0,49 (r) 

Nota: * Estatisticamente Insignificantes (p>0,05); FREQ. ABAST. = nível de adequação da frequência 
do abastecimento de água nos domicílios; RESID. SÓLID. = nível de adequação da coleta de resíduos 
sólidos nos domicílios; RENDA FAMILIAR < 1 SM = Proporção da população com renda familiar mensal 
média inferior a 1SM; BAIXA ESC. = proporção da população com baixa escolaridade (analfabeto até 
a 4ª série completa); ANALF. = proporção da população analfabeta até 15 anos. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Marques et al. (2013) identificaram os reservatórios de água elevados (grupo A1) 

como criadouros mais frequentes e produtivos para Aedes aegypti em Potim, São 

Paulo, no ano de 2009. Ferdousi et al. (2015) destacaram a importância de pneus 

(grupo D1) como criadouros para larvas do Aedes aegypti, haja vista que mesmo estes 

não sendo os mais frequentes, como ocorreu nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, 

foram onde se encontraram mais da metade das larvas em Daca, Bangladesh, no ano 

de 2000. A correlação estatisticamente não significante entre esse grupo D1 e o nível 

de adequação da coleta dos resíduos sólidos na Bacia, não diminui a importância do 

descarte adequado desses materiais a fim de se evitar a maior disponibilidade de 

recipientes para proliferação das formas imaturas do mosquito.  

Já Basso et al. (2015), identificaram maior razão de pupas por pessoas em áreas mais 

arborizadas de Salto, Uruguai, em 2005. Isso alerta para a vigilância entomológica 

não só em ambientes construídos, podendo os ambientes naturais como fendas de 

árvores serem propícios para o desenvolvimento de larvas do Aedes aegypti (LIMA-

CAMARA; URBINATTI; CHIARAVALLOTI-NETO, 2016). 

Em contrapartida, entre o Grupo C e as variáveis de renda e escolaridade foram 

percebidos os maiores coeficientes de correlação, variando de moderado a forte. 

Logo, durante todo o período de estudo, a maior proporção de depósitos fixos como 

piscinas não tratadas, calhas, ralos, sanitários em desuso, fontes ornamentais; cacos 

de vidro em muros, adornos arquitetônicos ocorreu nos bairros em que a população 

apresentava maior renda e maior nível de escolaridade. Como retrato dessa 

associação, dos dez bairros com maior parcela média de depósitos positivos no Grupo 

C entre 2015 a 2018, em sete, a renda do responsável pelo domicílio estava entre as 

dez maiores da Bacia, e menos de 10% dos chefes de família possuíam baixa 

escolaridade (analfabeto ou até 4ª série do ensino fundamental completa).  

Um dos recipientes que são classificados no Grupo C são as piscinas não tratadas, 

que já ganhou destaque como criadouros do Aedes aegypti nos bairros mais nobres 

de Salvador devido a sua presença em imóveis fechados à espera para venda ou 

aluguel (BARROS, 2014). Outro recipiente nesse Grupo que merece destaque são os 

ralos e calhas, dispositivos hidrossanitários das edificações. Glasser et al. (2011) 

identificaram maior proporção desses recipientes em edificações das cidades 

litorâneas de Cubatão, Praia Grande e Santos – São Paulo – em 2002. 
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O comportamento dos resultados de correlação entre a porcentagem de criadouros 

do Grupo B com o contexto socioeconômico foi similar as correlações do Grupo C com 

essa mesma realidade da Bacia. Entretanto, as associações foram fracas, indicando 

que o número de depósitos móveis como vasos de plantas foi levemente maior em 

bairros com população de condições de escolaridade e renda melhores.  

Walker et al. (2018), identificaram vasos de plantas como o principal tipo de criadouro 

do Aedes aegypti em 2012 em bairros de Tucson, sul do Arizona, Estados Unidos, 

mesmo a população possuindo boas condições habitação, bem como de infraestrutura 

urbana e socioeconômicas. Esse depósito móvel foi o segundo tipo de criadouro mais 

comum também no bairro Campo Grande, zona oeste do município de Rio de Janeiro, 

entre 2002 e 2003 e em Dhaka, Bangladesh, em 2000 (SILVA et al., 2006; FERDOUSI 

et al., 2015) 

Percebeu-se associação linear negativa estatisticamente significante entre a 

proporção de criadouros em reservatórios ao nível do solo (Grupo A2) com a 

adequação do fornecimento de água potável pela Embasa nos bairros. Apesar de ser 

uma associação fraca, indica que nos bairros em que maior parte da população 

dispunha de abastecimento de água com intermitência, ou seja, possuíam um menor 

nível de adequação, foram encontrados mais criadouros em toneis, barris e outros 

recipientes para armazenar água para consumo. O maior coeficiente de correlação 

linear entre o grupo A2 e a renda mensal média dos responsáveis pelos domicílios (rs 

= -0,64), retrata que os bairros em que a população possuía melhores condições 

financeiras, tinha-se menos criadouros em reservatórios de água no solo. Em 

contrapartida, foi percebida correlação positiva entre a proporção de criadouros do 

Grupo A2 com as variáveis que indicavam piores níveis socioeconômicos. 

Monteiro et al. (2009) e Costa et al. (2016) observaram maior predominância de 

criadouros do tipo A2 entre 2002 a 2006 em Teresina, capital do Piauí, e no semiárido 

desse Estado entre 2007 a 2011, respectivamente. Os autores levantaram como fator 

importante para os resultados, a intermitência no fornecimento de água potável, 

fazendo com que os moradores tivessem de utilizar recipientes improvisados no solo 

que muitas vezes não eram acondicionados de forma adequada. Essa situação 

também é retratada por Garelli et al. (2009) que observaram a maior produtividade de 

larvas e pupas do Aedes aegypti em reservatórios com água no solo, sem tampa e 

com baixa exposição solar em um bairro da cidade de Clorinda na Argentina em 2007, 
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sendo o uso desses reservatórios associado ao serviço descontínuo de abastecimento 

de água à época, além de questões culturais como preferência dos moradores em 

beber água da chuva em detrimento da água da empresa prestadora do serviço. 

Esses tipos de criadouros foram os mais produtivos para o Aedes aegypti no município 

de Caxias, Maranhão, marcado pelo baixo nível socioeconômico da população e pela 

precariedade da prestação dos serviços de saneamento básico (SOARES-DA-SILVA 

et al., 2012). Abilío et al. (2018) em 2016 observaram maior quantidade de criadouros 

de Aedes aegypti no norte de Moçambique, região que apresentava maior 

precipitação e um sistema de abastecimento de água deficiente que obrigava a 

população a armazenar água em toneis e barris. Em contrapartida, os autores 

encontraram menor quantidade de criadouros ao sul do País, onde as chuvas eram 

menos intensas e o sistema de abastecimento atendia satisfatoriamente aos cidadãos. 

Com relação aos recipientes do grupo D2, a variável que apresentou maior correlação 

com estes foi o nível de adequação da coleta dos resíduos sólidos. Apesar disso, essa 

associação foi fraca, negativa e estatisticamente significativa, indicando que entre 

2015 e 2018, os locais que possuíam um menor nível de adequação da coleta de 

resíduos sólidos, apresentaram levemente maior proporção de criadouros em 

resíduos sólidos como garrafas PET, sucatas e entulhos. O bairro Arraial do Retiro 

retrata bem essa realidade, haja vista que figurava entre um dos três bairros com 

maior proporção de criadouros no grupo D2, sendo o pior retrato da Bacia quanto ao 

atendimento da coleta dos resíduos sólidos. Materiais recicláveis como plástico e 

metal também foram os mais positivos para pupas do Aedes aegypti entre 2002 a 

2004 em São Sebastião, cidade litorânea de São Paulo (ARDUINO, 2014). 

Já foi percebida também a importância dos resíduos sólidos recicláveis como 

criadouros de mosquitos da família Culicidae em um bairro subnormal de Santa 

Bárbara do Oeste, São Paulo, entre 2004 a 2006, onde parcela da população garantia 

seu sustento por meio da coleta, armazenamento e encaminhamento para reciclagem, 

sendo que muitas vezes armazenava inadequadamente os materiais recicláveis 

(PIOVEZAN; AZEVEDO; VON ZUBEN, 2012). Souza-Santos (1999) identificou maior 

proporção de criadouros positivos para as formas imaturas do Aedes aegypti durante 

o verão em grandes reservatórios de água e em resíduos sólidos domésticos na Ilha 

do Governador, Rio de Janeiro, entre 1992 e 1994. Tudo isso demonstra a importância 



126 
 

 
 

dos serviços de saneamento básico para o controle do Aedes aegypti, devido a sua 

associação com índices de infestação e, assim, para a prevenção das arboviroses. 

 

5.4. Ocorrência de dengue, Zika e chikungunya 

Durante o período de estudo foram notificados 7.129 casos de dengue entre 2014 e 

2018, 464 casos de Zika entre 2015 e 2018 e 397 casos de chikungunya entre 2016 

e 2018.  

Entretanto, a análise do número de casos notificados levantou a possibilidade de 

subnotificação de casos e de falha no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), devido ao baixo número de casos notificados de Zika no período 

de estudo e ausência de casos de chikungunya em 2015 nos 42 bairros da bacia 

hidrográfica do Rio Camarajipe, a mais populosa da Cidade. 

Quanto a isso, somente entre fevereiro e junho de 2015 foram notificados 14.835 

casos de doença exantematosa aguda indeterminada nos 12 distritos sanitários de 

Salvador, com pico da curva epidêmica na primeira semana de maio, semana logo 

após o diagnóstico molecular de ZIKV em pacientes residentes de Camaçari, 

município a 50Km de Salvador (CARDOSO et al., 2015). Cardoso et al. (2015) ainda 

chamam atenção para o fato de observação de baixa frequência de febre e artralgia 

nos pacientes, o que apontou o ZIKV como provável causa de vários casos relatados. 

A possibilidade de infecção por ZIKV foi também levantada por Paploski et al. (2016b) 

que identificaram correlações fortes entre casos de Síndrome de Guillain Barré e 

microcefalia com o surto da doença exantematosa aguda de 2015. Esses resultados 

confirmam uma associação entre a Síndrome de Guillain Barré e o ZIKV, bem como 

uma ligação entre o nascimento de crianças com suspeita de microcefalia e a 

exposição de uma mulher grávida a uma doença exantematosa aguda indeterminada 

causada por ZIKV durante o primeiro trimestre da gravidez conforme Krauer et al. 

(2017) e Rasmussem et al. (2016), respectivamente. 

Ribeiro et al. (2018) ao analisarem dados de pacientes com suspeita de dengue para 

toda Salvador entre 2009 a 2017, identificaram dois picos nas infecções pelo CHIKV 

entre julho e setembro de 2015 e entre outubro e dezembro de 2016. Cardoso et al. 
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(2017) sugerem que o surto de chikungunya em Salvador em 2015 foi menos 

explosivo que o de Zika, mas apresentou duração mais longa, devido a porcentagem 

de amostras positivas para o CHIKV permanecer em uma faixa de 10 a 20% até o fim 

desse ano e nas primeiras semanas de 2016, podendo indicar o resultado de uma 

transmissão endêmica estabelecida. Silva et al. (2019) alertam para a possibilidade 

dos casos de chikungunya em Salvador em 2015 terem sido notificados como dengue 

devido ao desconhecimento dos médicos sobre os altos níveis de transmissão de 

CHIKV à época. O fato do aumento de casos de chikungunya ter iniciado logo após 

um surto explosivo de ZIKV, também dificultou a atenção da saúde pública para o surto 

de CHIKV (SILVA et al., 2019).  

Cardoso et al. (2015) destacam a dificuldade de diferenciar clinicamente as infecções 

por DENV, ZIKV e CHIKV durante os surtos, o que levanta a possibilidade de casos 

de Zika e chikungunya terem sido notificados como dengue. Paploski et al. (2016b) 

destacam que as investigações iniciais de surtos de novos eventos, como foi para 

ZIKV e CHIKV, nem sempre levam à diagnósticos definitivos, sendo, às vezes, 

necessárias alterações nas definições dos casos e uma apuração mais aprofundada 

desses. O fato do pico de números de casos da Zika e chikungunya terem ocorrido 

em 2015 em Salvador eleva a possibilidade de falha na notificação nesse ano, devido 

ao baixo número de notificações identificadas para os bairros da bacia do Rio 

Camarajipe. 

Apesar de tudo isso, as 7.990 notificações disponibilizadas pela Vigilância 

Epidemiológica puderam ser identificadas como provenientes de algum dos 42 bairros 

da bacia do Rio Camarajipe. Em contrapartida, ainda assim, alguns casos 

disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de 

Salvador que poderiam ser provenientes de locais dentro da Bacia, não foram 

contabilizados, haja vista que não continham endereço válido que permitisse realizar 

a verificação do local de proveniência. Desse modo, 343 casos de dengue, 35 casos 

de chikungunya e 31 casos de Zika não puderam ser confirmados como pertencentes 

aos bairros da bacia do Rio Camarajipe e por isso não foram levados em consideração 

para o cálculo do coeficiente de incidência dessas três arboviroses. Apesar do fato da 

não inclusão contribuir para uma maior subnotificação de casos, haja vista que Silva 

et al. (2016) estimaram que em Salvador existiram 12 casos de dengue para cada um 

notificado no Sinan entre 2009 e 2011, manteve-se o procedimento pelo fato da 
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descrição das notificações observadas no banco de dados disponibilizado pela SMS 

não permitir identificar até mesmo em qual local da cidade esses casos foram 

provenientes. 

Outrossim, 17 pessoas entre 2014 e 2018 faleceram por uma dessas arboviroses. 

Foram reportados dois óbitos por Zika, um em 2017 e outro em 2018, de pacientes 

residentes dos bairros de São Caetano e Mata Escura, respectivamente. Em Boa Vista 

de São Caetano foi observado o único óbito por chikungunya no ano de 2017. Por fim, 

14 mortes por dengue foram reportadas distribuídas da seguinte forma: seis em 2014 

(Bom Juá, Brotas, Costa Azul, IAPI, Lapinha e Mata Escura); duas em 2015 (Barbalho 

e Jardim Santo Inácio); duas em 2016 (Boa Vista de São Caetano e Pero Vaz); duas 

em 2017 (Pernambués e São Caetano); e duas em 2018 (Mata Escura e Pau Miúdo). 

Na Figura 29 é possível observar como os casos notificados dessas três arboviroses 

estavam distribuídos ao longo do tempo.  

 

Figura 29 - Número de casos de dengue, Zika e chikungunya na Bacia do Rio Camarajipe, 

Salvador, Bahia, 2014 a 2018. 

 

Fonte: Autoria Própria a partir de Salvador (2019) 

Para a dengue, 2015 foi o ano mais representativo, haja vista que 40% dos casos 

notificados durante 2014 e 2018 aconteceram nesse ano. Para Zika e chikungunya, o 

ano mais significativo foi 2016, que concentrou 46% e 64% das notificações, nessa 

devida ordem. As três doenças apresentaram um comportamento similar quanto à 
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frequência de casos. Em relação a dengue e a Zika, após os dois anos com maiores 

números de notificações, houve uma redução gradativa a cada ano até 2018. A 

redução dos casos de dengue após a emergência de Zika em 2015 em Salvador 

converge para a hipótese de Ribeiro et al. (2018), que indicaram uma possível 

causalidade entre as infecções de Zika como fator de imunidade de proteção cruzada 

contra o DENV e vice-versa. Para chikungunya após o primeiro ano de notificação, 

também houve significativa redução dos casos. 

Nesse período chama atenção os anos de 2015 e 2016. O primeiro por concentrar 

pelo menos 40% de todas as notificações das três arboviroses no intervalo de estudo, 

e 2016 por ser o segundo no ranking de casos notificados das três arboviroses dentro 

da Bacia.  

Entre 2014 e 2018, os bairros apresentaram em média 169,7 casos de dengue, 9,45 

casos de chikungunya e 11,1 casos de Zika (Apêndice B). Todos os bairros 

apresentaram notificações de pelo menos uma das arboviroses nesse intervalo de 

tempo, destacando-se negativamente, os bairros Fazenda Grande do Retiro por 

apresentar a maior quantidade de casos de dengue (633) e chikungunya (55), e 

Pernambués pela maior ocorrência de Zika (51).  Com relação à distribuição de casos 

por sexo, as mulheres foram as mais acometidas pelas três arboviroses, sendo 

exceção somente os anos de 2018 para dengue e de 2017 para a Zika em que mais 

homens foram infectados por DENV ou ZIKV, respectivamente (Figura 30).  

As mulheres foram 25% mais acometidas que os homens, pois das 7.990 notificações 

dessas três doenças entre 2014 e 2018, 4.415 acometeram mulheres e 3.534 

acometeram indivíduos do sexo masculino. Para dengue e Zika, em média, 52,3% e 

56,9% das pessoas acometidas eram mulheres, respectivamente. O número mais 

expressivo foi observado quanto à chikungunya para todo o período, em que pelo 

menos 6 a cada 10 infectados por CHIKV eram do sexo feminino. Cabe destacar que 

nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, o último retrato (Censo de 2010) apresentava 

um predomínio de mulheres, correspondendo essas em média à 52,3% da população. 
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Figura 30 - Distribuição de casos quanto ao sexo das pessoas acometidas por arboviroses 
na bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2014 a 2018 

 

Nota: F= sexo feminino; M= sexo masculino; I = sexo ignorado 

Fonte Autoria própria a partir de Salvador (2019). 

 

 

A maior quantidade de mulheres infectadas por um desses arbovírus foi observada 

em outros trabalhos, tendo-se como explicação a possibilidade da mulher permanecer 

mais tempo ao redor e no intradomicílio se comparado aos homens, locais em que se 

encontram os mosquitos vetores e geralmente ocorre a transmissão das três doenças 

(BASTOS, 2004; VASCONCELOS et al.; 1993; ARAÚJO, 2016). Outra possibilidade 

seria uma maior busca por atendimento médico pelas mulheres em comparação com 

os homens (COURTENAY, 2000). Entretanto, o fato da maior ocorrência em mulheres 

pode ser simplesmente casual, sendo necessário análise estatística múltipla a fim de 

se observar como questões demográficas se relacionam com os demais preditores da 

ocorrência das arboviroses e se nesse caso, o sexo, apresenta alguma contribuição 

para explicar a variação do número de casos dessas arboviroses. Desse modo, em 

outros trabalhos não se observou relação alguma entre o sexo e a ocorrência dessas 

doenças (VASCONCELOS, 1998; GONÇALVES NETO; REBÊLO, 2004; RIBEIRO; 

SOUZA; ARAÚJO, 2008). 

Referente à cor da pele, em 83% dos casos notificados essa informação foi ignorada 

ou não foi preenchida, impedindo assim a descrição dos casos quanto a esse atributo. 
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Analogamente, como 84% das notificações não constavam informações quanto à 

escolaridade, não se pôde descrever a ocorrência de Zika, dengue e chikungunya 

também quanto a essa característica. 

Com relação à idade, para 2,2% dos casos não houve preenchimento da idade ou da 

data de nascimento dos pacientes acometidos por essas arboviroses. Apesar disso, 

dos dados referentes à essas doenças que constavam a idade do paciente, a maior 

parte das pessoas acometidas por Zika, dengue e chikungunya a cada ano, tinham 

entre 20 e 39 anos (Figura 31).  

Durante todo o período de estudo, em média, foram concentradas na faixa etária de 

20-39 anos, pelo menos 38% das notificações de alguma dessas três arboviroses. A 

única exceção ocorreu para Zika em 2017 em que as crianças até nove anos foram 

as mais acometidas. Apesar disso, todas as faixas etárias foram afetadas. 

Os intervalos etários que correspondem a maior parte dos indivíduos economicamente 

ativos (20 a 59 anos) concentraram mais da metade das notificações. Cabe ressaltar 

que no último retrato da situação demográfica na Bacia (Censo 2010), a faixa de idade 

de 20 a 49 anos correspondia em média a 52% da população dos bairros da área de 

estudo e, assim, não se pode levar em consideração somente o número de casos 

observados em uma população para indicar o risco de adoecer por uma dessas 

arboviroses. 

Avaliando-se a faixa etária e o sexo, as mulheres entre 20 e 39 anos foram em média 

as mais acometidas por Zika e chikungunya. Para a Zika, em média, as mulheres 

nessa faixa etária foram acometidas 56% a mais que os homens. Já com relação a 

chikungunya, 25% a mais de pessoas do sexo feminino entre 20 e 39 anos foram 

infectadas por CHIKV em comparação aos homens. Quanto à dengue, na faixa com 

maiores notificações (20 a 39 anos), houve ocorrência similar entre os sexos. 
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Figura 31 - Distribuição de casos de arboviroses por faixa etária na bacia do Rio 
Camarajipe, Salvador-BA, 2014 a 2018 

a) Zika 

 

b) Dengue 

 

c) Chikungunya 

 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 
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A partir da Figura 32, da Figura 33 e da Figura 34 é possível observar o panorama do 

risco de adoecer por um das três arboviroses nos bairros da bacia do Rio Camarajipe 

entre 2014 e 2018. Esses resultados são apresentados também no Apêndice B. 

O período mais crítico para a transmissão dessas arboviroses foi entre 2014 a 2016. 

Quanto à dengue, nos primeiros anos desse intervalo, foram observados os maiores 

coeficientes de incidência. Em 2014, os bairros apresentaram em média 26,5 casos 

por 10.000 habitantes, elevando-se para 41,1 casos por 10.000 habitantes em 2015, 

ano mais crítico para essa doença na Bacia. Na região central foram observados os 

piores resultados – maiores coeficientes de incidência – bem como maior quantidade 

de bairros com mais de 25 casos por 10.000 habitantes. No Alto Camarajipe em 2014 

e no Baixo Camarajipe em 2015, a incidência de dengue nos bairros foi inferior a esse 

valor. Apesar disso, 18 bairros em 2014 e 27 em 2015 apresentaram incidência acima 

desse nível, sendo Baixa de Quintas o pior cenário na área de estudo, haja vista que 

foi o único local que apresentou em 2014 e 2015 mais de 100 casos por 10.000 

habitantes. A incidência de dengue no bairro em 2015 foi de 197,3 casos/10.000 

habitantes. 

Após 2015, a incidência de dengue reduziu significativamente na Bacia, passando de 

15,3 casos por 10.000 habitantes em 2016 para 4,9 casos por 10.000 habitantes em 

2018. Esse comportamento converge para a hipótese de Ribeiro et al. (2018) da 

redução de casos de dengue após a emergência do ZIKV a partir de 2015 em 

Salvador. Ademais, nesse triênio (2016 - 2018) foram observados locais sem 

ocorrência dessa doença, caso de Retiro nesse período e Santo Agostinho em 2016 

e 2018. Esse último ano, em que a população esteve exposta a um menor risco de 

adoecer por dengue, conforme a média da Bacia, em nenhum bairro foi observado 

coeficientes de incidência superiores a 25 casos por 10.000 habitantes. 

O cenário para Zika foi semelhante, haja vista que nos primeiros anos dos casos 

reportados na Bacia, foram observados os maiores coeficientes de incidência médios 

– 2015 (2,1 casos / 10.000 habitantes) e 2016 (2,4 casos / 10.000 habitantes). Em 

2015, 20 dos 42 bairros da Bacia apresentaram menos de 2 casos por 10.000 

habitantes, sendo essa faixa (até 2 casos) a mais predominante. O bairro com pior 

cenário à época foi Lapinha com 7,1 casos por 10.000 habitantes. Já em 2016 o pior 

resultado ocorreu em Barreiras com 11,5 casos por 10.000 habitantes – a maior 

incidência em todo o período de estudo para a Zika. 
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Figura 32 - Incidência de dengue entre 2014 e 2018 nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, 

Salvador/BA  

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019).
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Figura 33 - Incidência de Zika entre 2015 e 2018 nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador/BA 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 
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Figura 34 - Incidência de chikungunya nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador/BA 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019).
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A faixa de incidência mais predominante para a Zika em 2016 foi de até 2 casos por 

10.000 habitantes. Diferentemente da dengue em que nos dois anos com maior 

incidência todos os bairros apresentaram notificações da doença, quanto à Zika não 

foram reportados casos da arbovirose em seis locais em 2015 e em sete em 2016. 

Em 2017, a incidência média reduziu em quatro vezes em comparação com incidência 

média de 2016, sendo Barreiras novamente o local com maior risco de ocorrência da 

Zika, haja vista que este foi o único local com mais de 8,0 casos reportados por 10.000 

habitantes. Em 2018 a incidência média na Bacia chegou ao seu menor patamar (0,2 

casos/10.000 habitantes), sendo observado os resultados mais satisfatórios no 

período, haja vista que em 70% dos bairros da Bacia não foi notificada a ocorrência 

de Zika. 

Para a chikungunya, houve uma redução da incidência média entre 2016 e 2018. O 

primeiro ano desse triênio foi o mais crítico, haja vista que em média os bairros 

apresentaram coeficiente de incidência de 2,6 casos por 10.000 habitantes e em todas 

as regiões da Bacia, pelo menos um caso foi reportado, sendo a faixa de até 2 casos 

por 10.000 habitantes a que abrangeu o maior número de locais (19 bairros). Em 2017 

a média reduziu mais da metade (1,1 casos por 10.000 habitantes) e para 1 a cada 3 

bairros não foram reportados casos de chikungunya, sendo as incidências mais 

elevadas observadas no Médio e no Alto Camarajipe.  

Em 2018, a incidência média caiu pela metade se comparado a 2017 (0,51 casos por 

10.000 habitantes), sendo observado mais de 2,0 casos por 10.000 habitantes 

somente nos bairros de Santa Mônica e Barreiras. O primeiro bairro manteve o mesmo 

patamar da incidência por chikungunya do ano anterior (2,8 casos por 10.000 

habitantes) e Barreiras teve comportamento contrário ao da maioria das localidades 

da Bacia, pois a incidência aumentou em sete vezes entre 2017 (1,0 caso por 10.000 

habitantes) e 2018 (7,2 casos por 10.000 habitantes). Destarte, esse último foi o 

coeficiente de incidência máximo em 2018 e juntamente com São Gonçalo que em 

2016 e 2017 foi o retrato mais crítico na Bacia, foram os locais em que maior parcela 

da população esteve sob risco de ser acometida por essa arbovirose. 

De maneira análoga para os índices de infestação, buscou-se avaliar a associação 

entre as incidências das três arboviroses e o contexto socioeconômico, demográfico, 

ambiental, de saneamento básico e os próprios índices de infestação (IIP e IB) nos 
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bairros da bacia do Rio Camarajipe. Foi investigada a correlação entre a incidência 

das três arboviroses nos bairros a cada ano e para todo o período e as variáveis 

socioeconômicas (renda média do responsável; porção da população com renda 

mensal até 1 SM; parcela da população analfabeta acima de 15 anos; porção da 

população analfabeta ou que cursou até a  4ª série do ensino fundamental), do meio 

biofísico (área arborizada por habitante), demográfica (densidade demográfica) e de 

saneamento básico (nível de adequação dos reservatórios; do fornecimento de água; 

da coleta de resíduos sólidos e da drenagem das águas pluviais). Para as análises de 

correlação foram realizados os mesmos procedimentos adotados anteriormente, 

utilizando o teste de Shapiro Wilk a fim de observar a normalidade dos dados e 

posteriormente a aplicação do teste de correção de Pearson ou Spearman. 

Percebeu-se que não houve associação linear estatisticamente significativa em 2018 

entre a incidência de dengue, chikungunya e Zika e as demais variáveis (Tabela 10). 

Esse é justamente o ano onde foram observadas as menores incidências das doenças 

na Bacia. Para os demais anos, houve correlação variando de fraca a moderada, mas 

estatisticamente significativa entre a incidência dessas arboviroses e as variáveis 

socioeconômicas, de saneamento básico, demográfica, ambiental e os índices 

entomológicos. 

 

Tabela 10 - Correlação de Spearman (rs) estatisticamente significante (p≤0,05) entre a 

incidência das arboviroses e as variáveis socioeconômicas, demográficas, do meio biofísico 

e de saneamento básico dos bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 

2014 a 2018 

Incidência Variáveis p-valor Coeficiente de Correlação 
de Spearman (rs) 

Chikungunya 
2016 

Densidade demográfica (hab./km²) 0,0305 0,33  

Área arborizada por habitante 
(ha/hab.) 

0,0470 -0,31 

Chikungunya 
2017 

Densidade demográfica (hab./km²) 0,0383 0,32 

Renda média do responsável pelo 
domicílio (R$) 

0,0242 -0,35 

% da população acima de 15 anos 
analfabeta 

0,0433 0,31 

Área arborizada por habitante 
(ha/hab.) 

0,0889 -0,27 

Nível de adequação da drenagem 
das águas pluviais (%) 

0,0130 -0,38 

Chikungunya 
2014 a 2018 

Área arborizada por habitante 
(ha/hab.) 

0,0318 -0,33  

Densidade demográfica (hab./km²) 0,0118 0,39 
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Incidência Variáveis p-valor Coeficiente de Correlação 
de Spearman (rs) 

Dengue 2014 Renda média do responsável pelo 
domicílio (R$) 

0,0118 0,38 

Dengue 2015 Área arborizada por habitante 
(ha/hab.) 

0,0279 -0,34 

Índice de Infestação Predial médio 
2015 

0,0008 -0,50 

Índice Breteau Médio 2015 0,00003 -0,61 
Dengue 2016 Índice de Infestação Predial médio 

2016 
0,0163 -0,37 

Índice Breteau 2016 0,0199 -0,36 
Dengue 2017 Área arborizada por habitante 

(ha/hab.) 
0,0471 -0,31 

Índice de Infestação Predial médio 
2017 

0,0034 -0,45 

Índice Breteau médio 2017 0,0089 -0,40 
Dengue 2015 
a 2018 

Índice de Infestação Predial médio 
2015 a 2018 

0,0002 -0,56 

Índice Breteau médio 2015 a 2018 0,00009 -0,57 
Zika 2015 % famílias com renda até 1 SM 0,0200 -0,36 

% de responsáveis com baixa 
escolaridade 

0,0440 -0,31 

Nível de adequação dos 
reservatórios domiciliares (%) 

0,0014 0,48 

Nível de adequação da coleta dos 
resíduos sólidos (%) 

0,0185 0,36 

Nível de adequação da drenagem 
das águas pluviais (%) 

0,0230 0,35 

Zika 2017 Renda média do responsável pelo 
domicílio (R$) 

0,0053 -0,42 

% da população acima de 15 anos 
analfabeta 

0,0181 0,36 

Nível de adequação do 
fornecimento de água (%) 

0,0446 -0,31 

Nível de adequação da drenagem 
das águas pluviais (%) 

0,0475 -0,31 

Zika 2015 a 
2018 

Nível de adequação dos 
reservatórios domiciliares (%) 

0,0034 0,44 

Índice de Infestação Predial médio 
2015 a 2018 

0,0262 -0,34 

Índice Breteau médio 2015 a 2018 0,0403 -0,32 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Analisando-se especificamente cada doença, para a chikungunya percebeu-se que 

em 2016 houve correlação estatisticamente significativa e fraca entre essa arbovirose 

e as variáveis densidade demográfica (rs = 0,33) e cobertura vegetal por habitante (rs 

= -0,31). Essas duas variáveis que refletem o uso e ocupação do solo na Bacia estão 

fortemente correlacionadas (rs = -0,88; p < 0,00008). Dessa forma, os locais mais 

adensados na Bacia, são aqueles que possuem menos cobertura vegetal e onde 

foram observadas levemente as maiores incidências por chikungunya. A maior 
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densidade demográfica é um fator de grande importância para a disseminação de 

doenças virais como a chikungunya, haja vista que a proximidade maior entre o vetor, 

o susceptível, e as condições de inadequação de infraestrutura dos centros urbanos 

brasileiros, contribui para a proliferação das arboviroses. 

Em 2017, além desses dois parâmetros, ambiental e demográfico, duas outras 

variáveis socioeconômicas estavam associadas à incidência de chikungunya na 

Bacia: a proporção de analfabetos acima de 15 anos (rs = 0,31) e a renda mensal 

média do responsável pelo domicílio (rs = -0,35). Os bairros onde os chefes de família 

possuíam renda mais elevada e a população apresentava níveis de escolaridade mais 

altos, foram observados menores coeficientes de incidência.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Siqueira Júnior et al. (2008) ao 

identificar o nível socioeconômico mais baixo, medido por meio da renda mensal 

média e do nível de escolaridade das pessoas, como fator de risco da dengue em 

Goiânia entre 2001 e 2002. Cunha et al. (2008) também relataram a baixa renda como 

um dos fatores associados a maior soropositividade da infecção por DENV em Minas 

Gerais no ano de 2000. Outrossim, para esse mesmo ano foi observado correlação 

também dessa doença com o saneamento básico, haja vista que a incidência de 

chikungunya esteve associada linearmente de maneira fraca e negativa com o nível 

de adequação da drenagem de águas pluviais (rs = -0,38). Portanto, os locais em que 

a rede estava em bom estado e não foram notadas situações de risco como enchentes 

e inundações, a população corria um menor risco de ser infectada por CHIKV.  

Devido a importância das chuvas para a ocorrência de arboviroses e maiores índices 

de infestação pelo Aedes aegypti, espera-se que níveis mais adequados da prestação 

dos serviços de drenagem contribuam para a redução da incidência dessas três 

arboviroses  

Ademais, é necessário não somente avaliar a presença ou ausência de sistemas de 

drenagem de águas pluviais, mas também investigar se esses funcionam 

adequadamente e podem contribuir para o aumento da densidade de mosquito 

presente em centros urbanos como Salvador. Na presente pesquisa, tentou-se avaliar 

a performance desses sistemas de drenagem observando conjuntamente situações 

de risco (alagamentos e enchentes) como indicadores do funcionamento desse 

serviço. A importância dessa avaliação é devido ao fato de diversos trabalhos 
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demonstrarem a observação de formas imaturas dos mosquitos transmissores da 

Zika, dengue e chikungunya fora do ambiente intradomiciliar, como em bocas de lobo 

e redes de microdrenagem (MONTGOMERY et al., 2004; MANRIQUE-SAIDE et al., 

2013). Esse é um problema que deve ser investigado pelo poder público em Salvador, 

haja vista que o nível de adequação médio da drenagem das águas pluviais foi o 

menor na Bacia dentre os serviços públicos de saneamento básico e nos últimos anos 

pesquisas realizadas na Cidade demonstraram que o deficit nesse componente tem 

contribuído para que os dispositivos de drenagem sejam reportados como ambientes 

produtivos para vetores das três arboviroses tratadas no presente trabalho 

(PAPLOSKI et al., 2016a; SOUZA et al., 2017). 

Com relação à incidência de dengue, foi percebido associação linear fraca, mas 

estatisticamente significante com a renda do responsável do domicílio em 2014 (rs = 

0,38) e com a área arborizada por habitante em 2015 e 2017 (rs = -0,34; rs = -0,31), 

assim como para a chikungunya. Entretanto, diferentemente da infecção por CHIKV, 

em 2014, a dengue atingiu com maior severidade os bairros em que os chefes de 

família possuíam maior renda. Resultados semelhantes foram percebidos em locais 

com população de maior poder aquisitivo por Vasconcelos et al. (1998) e Vasconcelos 

et al. (1999). Scandar (2007) também observou maior transmissão de dengue em São 

José do Rio Preto, São Paulo, em 2001 nos bairros com população de maior renda, 

logo após maior ocorrência de dengue em anos anteriores em locais de população de 

baixa renda, devido à imunização dessa última contra os sorotipos circulantes na 

cidade, DENV-1 e DENV-2. Isso levanta a possibilidade de imunidade de grupo nos 

bairros mais pobres ou pior notificação de casos neles. Uma investigação desse tipo 

torna-se interessante para o caso de Salvador, a fim de identificar possíveis causas 

da associação positiva com a renda. Entretanto, para a presente pesquisa, não se 

teve um recorte da incidência de dengue no período anterior a 2014 nos bairros da 

bacia do Rio Camarajipe para se observar um comportamento similar ao destacado 

por Scandar (2007). 

Entre os anos de 2015 a 2017 e para todo o período de 2015 a 2018, os IIP e IB 

estiveram correlacionados de forma negativa, fraca a moderada, com a incidência de 

dengue. Contudo, o sinal negativo indica que em todos os momentos, maiores índices 

de infestação por Aedes aegypti estiveram associados a menores incidências de 

dengue na Bacia. 
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Para essa relação inversa, levanta-se a possibilidade de ser resultado de elevadas 

incidências de dengue em anos anteriores que podem ter refletido na redução de 

susceptíveis e consequentemente em baixas incidências nos anos seguintes mesmo 

com a observação de elevados IIP e IB (TEIXEIRA, 2009). Para os anos de 2014 e 

2015 foram observadas as maiores incidências de dengue, que começaram a diminuir 

significativamente após a observação das maiores incidências de Zika (2015 e 2016) 

na Bacia, e para ambas, ocorreu diminuição do número de infectados até 2018, 

mesmo com índices IIP e IB em patamares de alerta de risco de epidemias na maior 

parte do tempo na área de estudo. 

Quanto à Zika foi observado associação linear entre a incidência dessa arbovirose e 

as características presentes na Bacia somente em 2015, 2017 e para todo o período 

de sua ocorrência (2015 a 2018). Nos dois anos, a maior correlação foi observada 

com as variáveis que refletiam a renda, escolaridade, o saneamento básico e os 

índices de infestação pelo Aedes aegypti. Em 2015 os locais mais atingidos foram 

aqueles com menor parcela das famílias com renda mensal até 1 SM e com baixa 

escolaridade. Em contrapartida nesse mesmo ano, os locais mais atingidos foram 

aqueles em que os níveis de adequação dos reservatórios domiciliares, da coleta dos 

resíduos sólidos e da drenagem das águas pluviais foram melhores e com menores 

índices de infestação. Já em 2017, o comportamento quanto à correlação da 

incidência da Zika com o saneamento básico foi contrário ao de 2015, haja vista que 

os locais que apresentaram níveis mais adequados da frequência do fornecimento de 

água e da drenagem das águas pluviais foram aqueles com menos casos de pessoas 

infectadas por ZIKV. Em 2017, os bairros onde os chefes de famílias possuíam maior 

renda, com menor população acima de 15 anos analfabeta e com maiores IIP e IB, 

foram os menos atingidos.  

 

5.5. Análise de regressão múltipla 

Para a regressão linear múltipla foi realizado inicialmente a análise de correlação entre 

as variáveis respostas e as variáveis independentes a fim de se observar associações 

entre elas. Essa primeira análise, permitiu identificar quais variáveis a se considerar 

inicialmente no modelo de regressão, sendo apresentadas no Apêndice C, as matrizes 
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de correlação e dispersão entre as variáveis respostas e as variáveis independentes 

para cada ano de estudo. Por seguinte, investigou-se o melhor modelo para explicar 

a variação de cada uma das variáveis dependentes para todos os anos entre 2014 a 

2018. Ao todo, foram elaborados vinte modelos de regressão, distribuídos da seguinte 

maneira: cinco para dengue; quatro para Zika, IIP e IB; e três para chikungunya. 

Os modelos desenvolvidos para explicar a variação das incidências das três 

arboviroses não atenderam a todos os pressupostos de Regressão Linear Múltipla, 

bem como não apresentaram poder de explicação razoável, haja vista que o R² foi 

inferior a 0,3, ou seja, menos de 30% da variação da incidência de dengue, Zika e 

chikungunya a cada ano foi esclarecida pelas variáveis socioeconômicas, 

demográficas e de saneamento básico selecionadas. Esse comportamento foi 

esperado, haja vista que essas variáveis dependentes apresentaram associação 

linear fraca e estatisticamente não significante com relação à quase todas as variáveis 

independentes para todos os anos. Dessa forma, a parcela que os modelos previstos 

não conseguiram explicar foi muito maior, indicando que outras variáveis relacionadas 

com a ocorrência das arboviroses, não consideradas nesse trabalho, poderiam 

contribuir melhor para a explicação da incidência nos últimos anos em Salvador. 

Somente alguns modelos elaborados para explicar a variação dos índices larvários 

apresentaram resultados satisfatórios, haja vista que foram atendidos os pressupostos 

da Regressão Linear Múltipla. Esses modelos que melhor se adequaram foram os que 

levaram em consideração todo o período de estudo (2015 a 2018) com relação aos 

Índices de Breteau e de Infestação Predial. Para cada um desses dois modelos 

observou-se poder de explicação acima de 60% para a variação dos índices 

entomológicos. As características desses modelos de Regressão Linear Múltipla são 

apresentadas no Quadro 14 e as análises de diagnóstico são trazidas no Apêndice D. 

 

Quadro 14 - Estatísticas e diagnósticos dos modelos de regressão linear múltipla 

Nº Variável 
dependente 

Variáveis 
independentes 

Coeficientes p-valor Diagnóstico 

1 

Índice de 
Breteau 
entre 2015 a 
2018 (%) 

Intercepto 4,893 2,46e-16 
Erro padrão residual: 
0,3497 
Graus de liberdade: 36 
R² = 0,7168 
R² ajustado = 0,701 
Sem problemas de 
multicolineraridade 

FREQ -2,404 1,22e-05 

DREN2 -1,724 8,94e-05 
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Nº Variável 
dependente 

Variáveis 
independentes 

Coeficientes p-valor Diagnóstico 

Apresentou quatro 
pontos influentes 

2 

Índice de 
Infestação 
Predial entre 
2015 a 2018 
(%) 

Intercepto 4,244 7.09e-15 
Erro padrão residual: 
03391 
Graus de liberdade: 36 
R² = 0,679 
R² ajustado = 0,662 
Sem problemas de 
multicolineraridade 
Apresentou cinco pontos 
influentes 

FREQ -1,914 0,000188 

DREN2 -1,711 6,53e-05 

Nota: FREQ=Nível de adequação da frequência do abastecimento de água; DREN2 = nível de 
adequação da drenagem das águas pluviais. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para os dois modelos, inicialmente percebeu-se que as variáveis drenagem de águas 

pluviais, frequência do fornecimento de água e a renda mensal média dos chefes de 

família eram estatisticamente significativas. Apesar disso, para a renda mensal 

observou-se sinal positivo com relação aos índices de infestação. Foi o único 

comportamento diferente de correlação se comparado com a análise bivariada 

apresentada na  Tabela 7 e na Tabela 8. Os índices entomológicos cresciam à medida 

que a renda mensal aumentava, o que na realidade não foi observado na Bacia.  

A investigação de correlação entre a variável renda mensal média dos responsáveis 

dos domicílios e o IIP e IB médios realizada na Tabela 7 e na Tabela 8, mostrou 

associação linear fraca e negativa com IIP (p= 0,0014; rs = - 0,48) e IB (p = 0,0043; rs 

= -0,44) no período de 2015 a 2018. Além disso, em todos os anos foi percebida essa 

relação inversa, ou seja, era esperado que um aumento da renda refletisse uma leve 

redução dos índices de infestação. Essa mudança de sinal pode ter sido um dos 

efeitos da multicolinearidade dos primeiros modelos testados (HAIR JR., 2009). 

Apesar desse fator não ser elevado nos primeiros modelos ajustados, devido ao 

tamanho da amostra (42 bairros) ser pequena, muitas vezes exigisse padrões para a 

multicolinearidade mais restritivos. Por meio da avaliação da associação entre essas 

três variáveis independentes do modelo (renda, drenagem e frequência do 

abastecimento de água), percebeu-se alta correlação da renda com a drenagem de 

águas pluviais (p=0,0000003; rs= 0,72) e fraca com a frequência do abastecimento de 

água (p=0,0015; rs= 0,49). A associação linear entre drenagem e frequência do 

abastecimento de água foi inferior (p=0,007; rs=0,43). Dessa forma, Hair Jr. et al. 
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(2009) indicam sempre utilizar variáveis que tenham correlação forte com a variável 

resposta e que estejam pouco correlacionadas com os demais preditores 

selecionados. Devido a esses fatores, retirou-se a variável renda do modelo e 

prosseguiu-se com os ajustes necessários para adequação do modelo final aos 

pressupostos da Regressão Linear Múltipla, haja vista que o comportamento contrário 

da variável refletia problemas de multicolinearidade dos modelos iniciais. 

Por seguinte, para os dois modelos, foram observados pontos influentes. Por isso, 

foram retirados os pontos influentes de maior resíduo a fim desse ajuste permitir que 

o modelo final atendesse integralmente a todos os quatro pressupostos da Regressão 

Linear Múltipla. Apesar de novos pontos influentes surgirem, manteve-se esse 

procedimento de exclusão dos pontos influentes de maior resíduo até que ocorresse 

o atendimento integral a todas as prerrogativas para um bom ajuste do modelo. Essa 

exclusão foi justificada também por esses pontos de maior resíduo representarem 

bairros que apresentaram menores índices de aplicação dos questionários no projeto 

QUALISalvador e assim, os dados utilizados poderiam não refletir tão bem a situação 

socioeconômica e de saneamento desses locais. Esses fatos corroboraram para a 

exclusão desses dados a fim de permitir melhores ajustes. Destarte, para os dois 

modelos retirou-se os pontos influentes nº 1 (Alto do Cabrito), n° 11 (Caminho das 

Árvores) e nº 40 (Saúde). 

Logo, as equações que representam os modelos de Regressão Linear Múltipla são 

apresentadas a seguir: 

 Modelo 1: IB_2015.2018 = 4,893 + (-2,404)*FREQ + (-1,724)*DREN2 

 Modelo 2: IIP_2015.2018 = 4,244 + (-1,914)*FREQ + (-1,711)*DREN2  
 

Quanto aos resultados apresentados (Quadro 14), devido ao fato do Índice de 

Infestação Predial e Índice de Breteau estarem fortemente associadas linearmente 

(ANEXO E), para os dois modelos, as variáveis estatisticamente significantes para a 

explicação da variação dos índices entomológicos foram as mesmas. Tomando-se o 

Modelo 1 como exemplo, para um aumento de 1% no nível de adequação da 

frequência do abastecimento de água ou no nível de adequação da drenagem das 

águas pluviais, espera-se uma redução de 2,4% e 1,7% no IB, respectivamente, 

mantendo-se as demais variáveis constantes. Consequentemente, um sensível 
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aumento nos níveis de adequação da drenagem das águas pluviais e da frequência 

do abastecimento de água promove uma redução significativa nos índices 

entomológicos, o que eleva a importância do saneamento básico para o controle do 

Aedes aegypti. 

Araújo (2016) ao estudar a ocorrência de dengue em Riacho de Santana/BA, também 

não identificou por regressão linear múltipla um modelo que pudessem explicar as 

variações da incidência dessa arbovirose entre 2009 a 2014. Em contrapartida, o 

modelo de regressão que tinha como variável resposta o Índice de Infestação Predial 

apresentou ser o mais adequado, mesmo apresentado R²=0,32, com menos da 

metade do poder de explicação dos dois modelos aqui apresentados. O modelo da 

autora levou em consideração a população de baixa renda e a densidade 

demográfica, identificando a importância de variáveis socioeconômicas e 

demográficas, bem como um índice que refletia as condições de saneamento básico, 

mesmo esse último não sendo estatisticamente significante, por reconhecer a 

importância do saneamento básico para o entendimento da proliferação do mosquito 

vetor. 

Gomes (2004), Dias (2006), Almeida, Medronho e Valencia (2009) também 

identificaram a importância do saneamento básico para os índices de infestação e 

para ocorrência da dengue utilizando regressão múltipla. Apesar disso, os preditores 

utilizados nesses trabalhos apresentavam um panorama do abastecimento de água, 

do esgotamento sanitário e da coleta dos resíduos sólidos somente quanto à 

cobertura, até mesmo pela ausência de um banco de dados além daquele do IBGE 

que detivesse dados qualitativos a fim de melhor se avaliar os serviços públicos de 

saneamento básico, como ocorreu no presente trabalho. 

O fato de a regressão linear múltipla não ser adequada para explicar as incidências 

de dengue, Zika e chikungunya nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, apresenta 

limitações dessa técnica estatística. Araújo (2016) destaca que esse método 

estatístico tem como prerrogativa a independência dos eventos, que no caso de 

arboviroses nem sempre se aplica, haja vista que os fatores correlacionados 

interagem entre si e muitas vezes podem ser dependentes um do outro.  

Também há de se destacar limitações dos dados sobre a incidência das arboviroses, 

por serem decorrentes de notificações que neste estudo apontaram para possíveis 
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falhas no Sinan e elevada subnotificação, principalmente de casos de Zika e 

chikungunya. O baixo número de casos dessas duas doenças em 2015 e 2016 no 

presente estudo, destoa dos resultados de diversos estudos realizados em Salvador 

que apontaram para surtos dessas doenças nesse mesmo biênio (CARDOSO et al., 

2015; PAPLOSKI et al., 2016b; CARDOSO et al., 2017; RIBEIRO et al., 2018; SILVA 

et al., 2019). 

Isso mostra o quão complexo é o entendimento da ocorrência dessas enfermidades, 

principalmente nos ambientes urbanos dos municípios brasileiros marcados pelas 

disparidades sociais, econômicas e de prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico e de saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos, os arbovírus DENV, CHIKV e ZIKV passaram a circular 

conjuntamente no território brasileiro. Para a dengue, as epidemias são reportadas 

desde a década de 1980, sendo a mais letal dentre as três arboviroses. Quadros 

clínicos brandos a graves das pessoas infectadas por chikungunya e óbitos por essa 

doença, bem como a causalidade entre a Zika e a Síndrome de Guillain Barré e a 

microcefalia têm elevado a preocupação com a saúde pública no País. 

Salvador é um exemplo desse retrato nacional, em que grande parte da população da 

maior capital de estado da região Nordeste está susceptível a essas infecções. Um 

recorte espacial da Cidade, os bairros da Bacia do Rio Camarajipe, apresenta 

disparidades que são comuns a outras grandes cidades brasileiras e que tem 

contribuído para a ocorrência da dengue, Zika e chikungunya, como as diferenças 

socioeconômicas e a ausência ou precariedade dos serviços públicos de saneamento 

básico. Por isso, buscou-se investigar fatores que esclarecessem a dinâmica vetorial 

e a incidência dessas arboviroses na capital baiana entre 2014 a 2018. 

Os 42 bairros da bacia hidrográfica do Rio Camarajipe apresentavam marcantes 

diferenças socioeconômicas, sendo a região do Baixo Camarajipe aquela em que a 

população possuía as melhores condições de renda e de escolaridade. Em 

contrapartida, no encaminhamento do rio até a sua foz, identificou-se as áreas 

próximas as nascentes e centrais como os locais com as piores condições de vida. 

Quanto ao saneamento básico, os serviços públicos de coleta dos resíduos sólidos e 

de drenagem das águas pluviais foram os que apresentaram o maior deficit, haja vista 

que somente 1 a cada 2 domicílios eram atendidos de maneira satisfatória. Os maiores 

níveis de inadequação nesses componentes do saneamento básico foram resultados, 

principalmente, por danos às redes de drenagem, observação de enchentes e 

alagamentos nos locais em que elas estavam presentes ou não existiam, bem como 

à coleta indireta dos resíduos sólidos utilizando contêineres. Ademais, até mesmo 

para o componente abastecimento de água, que os bairros apresentaram mais de 

98% de atendimento por rede de distribuição operada pela Embasa, o deficit na 

prestação dos serviços se apresentava um pouco maior quando se investigava 

questões qualitativas como a intermitência no fornecimento de água. 
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Esse tipo de avaliação – qualitativa – dos componentes do saneamento básico só foi 

possível por ser utilizada como fonte de dados o projeto QUALISalvador, que 

disponibilizou uma gama de variáveis para uma realidade mais atual do Município (a 

partir de 2018), que não apresenta correspondentes em banco de dados amplamente 

utilizados como os Censos Demográficos do IBGE ou no Sistema Nacional de 

Informações Sobre o Saneamento (SNIS) do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Por isso, as variáveis utilizadas foram mais próximas do que a literatura apresenta 

como fatores correlacionados às arboviroses – destacadamente a frequência e forma 

da coleta de resíduos sólidos, a frequência do abastecimento de água e a cobertura e 

estado da drenagem das águas pluviais. A ausência de bancos de dados que 

detivessem tais informações são limitações levantadas em diversos trabalhos que só 

puderam avaliar os componentes do saneamento básico quanto à cobertura dos 

serviços. 

Por outro lado, há de se reconhecer como limitação que a exposição, utilizando dados 

do Projeto QUALISalvador, foi medida em 2018 para predizer desfechos (níveis de 

infestação do Aedes aegypti e incidência das arboviroses) que foram anteriores, a 

partir de 2014 até 2018. Também foram utilizados dados do Censo Demográfico de 

2010 do IBGE para predizer os mesmos desfechos, que neste caso, foram posteriores 

à medição dos dados socioeconômicos e demográficos. Consequentemente, os 

dados do Projeto QUALISalvador e do Censo de 2010 foram considerados constantes 

para o período de estudo, 2014 a 2018, não sendo possível analisar a variação 

temporal das variáveis preditoras. 

A análise dos dados de infestação trouxe um panorama preocupante para a Cidade 

entre 2015 e 2018, devido ao fato da maioria dos bairros apresentarem índices de 

infestação médios que indicassem sinal de alerta de epidemias. Esses índices 

estiveram associados às características ambientais, socioeconômicas, demográficas 

e de saneamento básico. Destacadamente, percebeu-se a importância de se 

considerar a defasagem dos eventos climáticos ao estudar sua correlação com os 

índices entomológicos, haja vista que as precipitações de 30 e até 60 dias anteriores 

estiveram mais fortemente associadas com os resultados dos LIRAa/LIA. Essa forma 

de investigação tem sido utilizada em diversos trabalhos e se mostra mais adequada, 

haja vista que dificilmente ocorrerá uma associação entre os índices de infestação e 

os parâmetros climáticos de forma instantânea. 
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Ainda com relação as variáveis climáticas, a correlação moderada a forte com o Índice 

de Infestação Predial e o Índice de Breteau é mais um exemplo que corrobora para 

que esses parâmetros sejam incluídos ao se estudar a ocorrência das arboviroses. 

Apesar dessa importância reconhecida, uma das limitações desse trabalho foi não 

dispor desses dados de tal modo que permitisse avaliar a variabilidade climática entre 

os bairros (unidade espacial adotada na pesquisa). Apesar da Codesal ter 

disponibilizado os dados de 38 pluviômetros em Salvador, o número de falhas na série 

histórica disponibilizada, inviabilizou essa análise e assim a utilização da precipitação 

como variável independente na regressão linear múltipla. 

Ademais, o IIP e IB se apresentaram fortemente correlacionados e as variáveis 

estatisticamente significativas associadas a eles foram semelhantes. As correlações 

variaram de fraca à moderada e mostraram que de alguma forma o contexto 

socioeconômico e de saneamento básico esteve associado ao número de imóveis e 

recipientes positivos para as formas imaturas do Aedes aegypti.  

A contribuição das chuvas foi percebida também, de forma indireta, pelo resultado das 

correlações entre os índices de infestação e o nível de adequação da drenagem das 

águas pluviais, haja vista que nos logradouros dos bairros em que não existiam redes 

de drenagem ou estas eram precárias para escoar as águas de chuva e ocorriam 

alagamentos e enchentes, foi percebida uma elevação moderada dos índices de 

infestação. Justamente, os maiores IIP e IB médios foram notados nos levantamentos 

entomológicos realizados no período chuvoso, com destaque para o LIA de julho de 

2015 devido à elevada precipitação nos dois meses anteriores a sua investigação, que 

concentraram 52% das chuvas desse ano, e pelos maiores índices de infestação 

observados. 

Quanto aos tipos de recipiente positivos para o Aedes aegypti, o mais frequente nos 

bairros da Bacia foram os do Grupo B (depósitos móveis), como vasos de plantas e 

garrafas retornáveis. Os tipos de recipientes onde foram encontrados Aedes aegypti 

também se correlacionaram de maneira fraca a forte com as características presentes 

na Bacia (nível de adequação da frequência do abastecimento de água e da coleta de 

resíduos sólidos; baixa renda e escolaridade dos responsáveis pelos domicílios, 

proporção da população analfabeta acima de 15 anos e com a menor renda mensal 

familiar). O maior coeficiente positivo de correlação de Spearman foi entre a 

percentagem dos recipientes do tipo C (tanques em obras de construção civil, lajes e 
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toldos em desnível, ralos, piscinas não tratadas, fontes ornamentais) e a renda mensal 

do responsável pelo domicílio. 

Assim, um melhor nível socioeconômico não indicou ausência de mosquitos vetores, 

mas nessa Bacia, esteve associado a mudança significativa na proporção do tipo de 

recipiente positivo. Apesar de não ser possível identificar a percentagem dos 

recipientes dentro desse Grupo C onde foram encontradas as formas imaturas do 

Aedes aegypti, isso pode refletir que estruturas das residências que não estão 

presentes em imóveis localizados em áreas com população de menor poder aquisitivo 

(piscinas não tratadas, fontes ornamentais, calhas, toldos) contribuem para maior 

observação do mosquito ou para o fato das pessoas de maior poder aquisitivo também 

ignorarem as recomendações dos agentes de endemias.  

Com relação à ocorrência das três arboviroses, foi realizado um enorme esforço a fim 

de se identificar a proveniência dos casos e dessa forma à sua contabilização em um 

dos 42 bairros da Bacia. A utilização dessa unidade espacial de menor área, de maior 

escala e detalhamento, em comparação com o Município como um todo – em que 

essa dificuldade seria atenuada – é mais condizente com a transmissão da dengue, 

Zika e chikungunya, que ocorre de maneira local.  

O banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador apresentou 

problemas como subnotificação e nos endereços associados a cada ocorrência das 

arboviroses. Quanto à primeira questão, destaca-se a ausência de casos de 

chikungunya e para o número baixo de casos de Zika reportados no Sinan em 2015, 

ano em que foram observados surtos dessas doenças na Cidade. Além disso, devido 

à imprecisão no preenchimento dos dados referentes aos endereços das pessoas 

infectadas, o tempo investido na verificação desses, inviabilizou a observação de 

outras áreas que pudessem apresentar maior incidência na Cidade, bem como 

impossibilitou a contabilização de 409 casos dessas arboviroses que não puderam ser 

confirmados como pertencentes aos bairros da bacia do Rio Camarajipe. Por isso é 

necessário um esforço maior quanto ao preenchimento dos dados que são lançados 

no Sinan, permitindo melhor avaliar as características relacionadas a cada notificação 

e assim, do seu local de proveniência corretamente.  

Outra limitação do presente trabalho é o fato de não ser considerada a redução de 

susceptíveis expostos em cada bairro ao longo do tempo para o cálculo das 
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incidências, o que poderia levar até a uma maior subnotificação. Apesar disso, quanto 

às notificações observadas, as mulheres entre 20 a 39 anos foram as mais acometidas 

por Zika e chikungunya, mas com relação à dengue os resultados para essa faixa 

foram semelhantes entre os sexos. O fato de a partir de 2017 a 2018 essa área da 

Cidade seguir o panorama brasileiro de redução significativa dos casos, não deve 

reduzir a vigilância, bem como as ações a fim de prevenir a transmissão dessas três 

doenças. Ademais, a correlação da incidência dessas arboviroses de forma fraca com 

o contexto socioeconômico, demográfico, ambiental e de saneamento básico, 

apresenta uma pequena contribuição dessas variáveis para a ocorrência das doenças.  

Já o comportamento contrário da incidência de dengue com os índices entomológicos 

aponta para a possibilidade de ser o resultado de elevadas incidências de dengue em 

anos anteriores que podem ter refletido na redução de susceptíveis. Além disso, o fato 

de elevados índices entomológicos serem observados na Bacia, não indicou a maior 

infecção pelos três arbovírus no período de estudo, sendo uma grande limitação do 

IIP, IB e ITR o fato de não indicarem a produtividade de mosquitos. Mesmo assim, 

esses índices de levantamento rápido podem indicar quais medidas de controle 

vetorial devem ser tomadas a fim de se prevenir a circulação viral. Para a área de 

estudo, a elevada quantidade de recipientes positivos em depósito moveis e no solo 

para armazenamento de água em alguns bairros, é um indicativo de ações que devem 

ser tomadas pelo Poder Público, como medidas educacionais até a melhora da 

regularidade do fornecimento de água a fim de promover o controle vetorial. 

A regressão linear múltipla utilizada não foi suficiente para identificar os fatores 

relacionados às arboviroses que pudessem explicar a sua variação entre 2014 a 2018. 

Isso indica que outras variáveis explicariam melhor esse fenômeno e não puderam 

ser consideradas no presente estudo, como as ações de controle vetorial realizadas 

pelo Poder Público, a imunidade da própria população, a variação da precipitação 

entre os bairros. Esse resultado pode apontar também para a limitação dos dados de 

ocorrência das doenças. Apesar disso, os modelos para os índices de infestação 

foram satisfatórios, com um poder de explicação elevado, acima de 65%, para as 

variações dos IIP e IB entre 2015 a 2018, trazendo como mais relevante para isso, a 

frequência do abastecimento de água e a drenagem das águas pluviais. Assim, o 

saneamento básico foi um fator de grande relevância na Bacia para as variações do 

IIP e IB que na maior parte do tempo foram elevados nos 42 bairros da área de estudo. 
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Mais especificamente, o avanço na prestação desses dois serviços é essencial para 

o controle do Aedes aegypti nos bairros da Bacia do Rio Camarajipe. Na Cidade, a 

melhora do nível de adequação da distribuição de água passa dentre diversos motivos 

pelo controle de pressões excessivas na rede através de medidas operacionais 

associadas às intervenções de caráter corretivo praticadas atualmente pela Embasa, 

e também pelo combate às perdas de faturamento a fim de garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro da Companhia e consequentemente na maior disponibilidade 

de recursos financeiros e de água para expansão do sistema.  

Com relação à drenagem das águas pluviais, o diagnóstico da prestação dos serviços 

demonstrou que são necessárias ações corretivas a fim de recuperar os dispositivos 

de microdrenagem que estavam danificados e/ou obstruídos nos logradouros dos 

domicílios pesquisados no projeto QUALISalvador. Somado a isso, o fato de mesmo 

em áreas com sistemas de drenagem em bom estado ser identificados alagamentos 

e enchentes, levanta a possibilidade para falhas na elaboração dos projetos e/ou 

execução/fiscalização das obras, bem como para mudanças significativas no uso e 

ocupação do solo da Bacia, o que aponta para a importância do planejamento e da 

gestão em saneamento básico. 

Um dos instrumentos de planejamento e gestão é o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, que em Salvador inicia a sua fase de elaboração para que se possa identificar 

mais precisamente as causas das deficiências na prestação desses serviços e para 

se propor ações a fim de buscar a universalização. Há de se destacar que a Bacia do 

Rio Camarajipe é uma área extremamente adensada da Cidade, que em seu alto e 

médio trecho concentra ocupações irregulares e população de maior vulnerabilidade 

social. A esses desafios soma-se o fato de que ainda não há uma gestão integrada 

dos sistemas de infraestrutura do Município, sendo a elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico uma etapa importante para modificar esse panorama. 

Tudo isso indica que para o controle do Aedes aegypti e assim das arboviroses é 

necessário que o Poder Público, titular dos serviços públicos de saneamento básico, 

assuma suas responsabilidades em iniciar, planejar e executar as ações para 

prevenção dessas doenças, que perpassam por várias áreas – saneamento básico, 

saúde, gestão ambiental. Não há experiências exitosas e duradouras de combate à 

essas arboviroses, tradicionalmente negligenciadas, sem a participação 

governamental e com a transferência de responsabilidades para a população, que 
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muitas vezes apresenta condições de vida precárias e sofrem com a ausência ou 

precariedade da prestação de serviços públicos básicos. A comunidade é parte 

importante, ajudando na execução das medidas de prevenção e permitindo a 

vigilância, sendo imprescindível a liderança e apoio do Poder Público para que as 

ações de prevenção se concretizem e resultem com o passar dos anos na redução 

das incidências de dengue, Zika e chikungunya. 

Os resultados discordantes ou semelhantes de várias pesquisas realizadas podem 

ser provenientes do nível de agregação e qualidade dos dados, das análises 

realizadas, mas refletem principalmente a complexidade dos ambientes urbanos 

brasileiros e do entendimento dos fatores correlacionados às arboviroses. O presente 

estudo apresenta contribuições por traçar o panorama de uma região marcada por 

desigualdades sociais, econômicas e de prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico na maior capital em população do Nordeste e como isso tem se 

refletido na dinâmica vetorial do Aedes aegypti e dos casos de dengue, Zika e 

chikungunya. Apresentou os tipos de recipientes positivos mais predominantes, a sua 

relação com características da população dos bairros, podendo orientar as ações 

necessárias para o controle vetorial, bem como apontou que investimentos em 

drenagem das águas pluviais e na distribuição regular de água podem trazer 

significativas reduções dos índices de infestação na Bacia. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 11 - Resultados dos Índices de Infestação Predial e de Breteau Médios nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 42. 

BAIRRO 

2015 2016 2017 2018 

1º LIRAa  2º LIRAa  1º LIA  3º LIRAa  1º LIRAa  1º LIA  2º LIRAa  1º LIRAa  2º LIRAa  3º LIRAa  1º LIRAa  2º LIRAa  3º LIRAa  4º LIRAa  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

Alto do Cabrito 2,9 3,0 3,0 3,0 5,4 5,8 0,7 3,7 2,5 2,7 3,3 3,8 2,7 3,7 2,4 3,0 5,6 6,5 5,0 5,1 2,0 2,0 3,5 3,7 4,9 5,1 3,0 3,0 

Arraial do Retiro 2,3 3,8 2,3 3,8 6,1 6,8 1,0 1,0 1,8 1,9 0,1 0,4 2,3 2,3 0,5 0,5 1,6 1,6 2,0 2,8 0,7 1,0 3,1 3,2 1,8 1,8 2,7 2,9 

Baixa de Quintas 1,1 1,3 1,2 1,4 2,7 3,2 1,5 1,6 1,2 1,4 1,0 1,3 2,4 2,7 0,6 0,8 1,2 1,4 3,0 3,0 1,2 1,2 2,0 2,4 1,5 1,7 1,2 1,5 

Barbalho 1,0 1,0 1,5 1,5 2,1 2,3 1,4 1,4 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3 1,0 1,1 1,6 1,9 0,9 1,1 1,5 1,7 1,3 1,7 1,4 1,5 0,9 1,1 

Barreiras 2,4 3,8 2,4 3,8 2,6 3,0 0,9 0,9 1,7 1,9 1,1 1,1 2,3 2,3 0,6 0,6 1,6 1,7 1,9 2,7 0,8 1,1 3,0 3,2 1,9 1,9 2,9 3,1 

Boa Vista de São 
Caetano 

0,4 2,3 4,5 4,9 4,7 5,1 2,0 2,6 2,5 2,5 2,8 3,1 4,2 4,6 2,3 2,3 3,6 3,6 2,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,2 2,9 2,9 3,0 3,0 

Bom Juá 1,8 1,9 2,2 2,2 6,0 6,0 2,2 2,3 2,7 2,8 0,3 0,3 0,5 0,8 0,5 0,5 2,1 2,1 3,5 3,6 0,6 0,6 2,0 2,1 2,7 2,9 1,5 1,5 

Brotas 2,1 2,5 2,1 2,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6 0,3 0,3 
 

1,1 1,4 1,3 1,5 1,7 2,0 1,8 2,1 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 1,0 1,3 1,4 

Caixa D'Água 1,3 1,3 1,3 1,3 2,7 3,2 0,4 0,5 1,0 1,4 1,0 1,3 1,2 1,2 0,7 1,1 3,4 3,9 2,9 2,9 2,1 2,1 1,1 1,3 1,1 1,4 2,2 2,4 

Calabetão 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 10,1 1,4 1,4 1,0 1,5 1,4 1,5 5,5 5,8 2,1 2,5 4,0 5,3 0,8 0,8 1,6 1,8 4,2 4,2 6,5 7,1 2,7 2,7 

Caminho das 
Árvores 

2,5 3,2 2,5 3,2 6,7 10,1 0,8 2,3 2,7 3,4 2,8 4,2 2,7 2,7 2,9 2,9 5,2 6,8 2,3 2,5 4,3 5,0 2,1 2,6 3,5 4,2 4,6 5,2 

Campinas de 
Pirajá 

2,3 2,6 2,3 2,6 3,6 4,5 0,9 1,1 1,3 1,3 2,1 2,1 2,7 3,8 1,1 1,1 5,1 5,9 4,4 5,1 2,0 2,4 6,0 7,8 3,8 4,3 2,5 2,7 

Capelinha 3,3 3,4 3,7 4,2 2,5 2,5 1,6 1,8 1,6 1,6 1,0 1,1 2,2 2,2 1,3 1,5 4,0 4,4 2,8 3,0 1,0 1,0 2,3 2,8 3,3 3,3 1,2 1,2 

Centro Histórico 1,4 1,4 0,8 1,2 1,4 2,1 1,4 1,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,8 1,8 1,5 1,9 2,0 3,0 1,6 2,8 2,0 2,1 2,0 2,2 1,2 1,2 1,2 2,2 

Cidade Nova 1,0 1,3 1,0 1,3 2,5 2,9 1,4 1,6 1,2 1,4 1,2 1,3 2,3 2,6 0,5 0,7 0,9 1,1 3,1 3,1 0,9 0,9 2,0 2,3 1,6 1,7 1,1 1,3 

Cosme de Farias 1,5 1,7 1,5 1,7 2,5 2,9 1,2 1,4 0,7 0,9 1,4 1,7 1,7 1,9 1,5 1,6 3,2 3,9 0,9 2,1 0,2 0,2 0,9 1,4 0,5 0,5 1,0 1,0 

Costa Azul 2,3 2,9 2,3 2,9 6,7 5,3 1,2 1,7 2,4 2,8 1,9 1,9 3,3 3,5 1,9 1,9 3,0 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 1,8 1,8 3,6 3,9 2,1 2,8 

Curuzu 3,0 3,0 3,0 3,0 1,9 2,2 1,6 2,1 1,6 1,6 1,2 1,3 0,9 1,4 3,2 3,5 3,7 1,4 1,2 1,2 0,9 1,4 1,9 1,9 2,1 2,1 1,9 2,1 

Fazenda Grande 
do Retiro 

1,8 2,1 2,8 2,9 2,8 3,0 1,6 1,8 1,5 1,8 0,8 1,0 0,7 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6 2,6 3,1 1,0 1,0 2,0 2,2 2,4 2,6 1,1 1,2 

IAPI 2,4 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 0,5 0,5 0,9 0,9 0,2 0,2 4,0 4,4 1,2 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,1 2,2 1,0 1,0 1,7 2,6 

Jardim Santo 
Inácio 

5,8 5,8 5,8 5,8 0,7 0,9 1,4 1,4 1,0 1,5 1,4 1,5 5,5 5,8 2,1 2,5 4,0 5,3 0,8 0,8 1,6 1,8 4,2 4,2 6,5 7,1 2,7 2,7 

Lapinha 1,2 1,4 1,2 1,4 2,4 2,6 0,6 0,6 1,6 1,9 1,4 1,6 0,8 0,8 0,5 0,7 2,2 2,5 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 3,0 3,6 4,2 1,3 1,4 

Liberdade 1,9 2,3 2,0 2,4 2,4 2,6 1,2 1,3 1,6 1,7 1,4 1,6 1,4 1,5 1,1 1,2 2,1 2,6 1,5 1,6 2,7 2,9 3,8 5,3 3,8 4,0 2,9 2,9 

Luiz Anselmo 1,5 1,5 1,5 1,5 0,7 0,9 1,4 1,8 1,1 1,1 0,1 0,1 1,3 1,5 2,2 2,4 3,0 3,8 0,6 2,6 0,2 0,2 0,7 1,3 0,7 0,7 1,2 1,2 

Macaúbas 0,9 0,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 0,9 1,0 1,5 1,8 0,7 0,8 1,4 1,6 1,2 1,6 1,4 1,6 0,9 1,0 

Marechal Rondon 2,6 3,2 2,6 3,2 4,0 4,3 0,6 2,3 2,4 2,7 1,4 1,5 3,9 4,5 1,2 1,2 3,7 3,9 2,0 2,2 1,0 1,4 2,8 3,5 3,3 3,6 2,7 2,8 

Mata Escura 1,8 3,6 1,8 3,6 0,7 0,9 1,4 1,4 0,7 0,9 1,4 1,5 2,4 2,4 1,0 1,1 4,5 5,6 2,3 2,4 1,0 2,2 4,7 5,7 4,0 4,1 1,7 1,7 

Matatu 1,6 2,2 1,6 2,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,6 0,5 0,6 2,2 2,5 0,5 0,6 3,3 3,9 1,4 1,4 0,2 0,2 1,1 1,5 0,3 0,3 0,8 0,8 

Pau Miúdo 0,8 0,9 0,8 0,9 2,0 2,4 0,7 0,8 1,1 1,2 0,4 0,4 1,1 1,4 0,5 0,6 1,0 1,1 2,7 2,7 0,4 0,4 1,2 1,4 1,5 1,5 1,0 1,1 

Pernambués 2,1 2,1 2,1 2,1 4,0 4,7 1,3 1,5 1,4 1,4 1,1 1,2 2,2 2,3 1,4 1,4 3,0 3,6 3,3 4,6 1,0 1,2 2,2 2,3 1,5 1,8 1,7 1,8 

Pero Vaz 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2 0,5 0,5 1,2 1,2 0,2 0,3 1,6 1,7 1,5 1,6 2,3 3,2 1,3 1,3 1,9 2,0 2,8 3,0 2,2 2,6 1,3 1,3 

Resgate 1,9 2,1 1,9 2,1 1,0 1,2 2,1 2,3 1,8 1,8 0,6 0,7 1,2 1,6 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,8 1,6 1,8 2,8 3,0 1,2 1,4 3,2 3,5 

Retiro 0,9 0,9 1,0 1,0 7,0 7,0 0,5 0,6 1,3 1,3 0,0 0,0 0,6 0,9 0,7 0,7 1,7 1,8 3,0 3,3 0,1 0,1 1,1 1,1 1,5 1,6 1,0 1,0 
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BAIRRO 

2015 2016 2017 2018 

1º LIRAa  2º LIRAa  1º LIA  3º LIRAa  1º LIRAa  1º LIA  2º LIRAa  1º LIRAa  2º LIRAa  3º LIRAa  1º LIRAa  2º LIRAa  3º LIRAa  4º LIRAa  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

IIP 
(%) 

IB 
(%)  

Santa Mônica 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 0,3 0,4 0,9 0,9 0,9 0,9 2,3 2,5 1,6 1,8 2,2 3,1 1,3 1,3 1,9 1,9 2,6 2,6 1,3 1,6 1,3 1,5 

Santo Agostinho 1,6 2,1 1,6 2,1 2,9 5,1 0,9 0,9 0,2 0,5 1,9 1,9 2,3 2,5 0,5 0,5 3,4 4,0 1,4 1,4 0,2 0,2 1,1 1,6 0,2 0,2 0,7 0,7 

Santo Antônio 0,9 0,9 1,6 1,6 0,9 0,9 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 1,5 1,7 0,7 0,7 1,4 1,6 1,2 1,6 1,4 1,6 0,9 0,9 

São Caetano 2,2 2,7 2,9 3,1 2,8 3,1 1,3 1,8 1,6 1,7 0,7 0,8 2,5 2,6 1,3 1,4 2,0 2,0 2,0 2,3 1,3 1,3 1,8 1,9 2,4 2,5 1,4 1,5 

São Gonçalo 1,9 2,1 1,9 2,1 2,8 3,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,4 2,1 2,5 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 0,5 2,1 3,7 3,7 1,6 2,1 2,3 2,3 

Saramandaia 2,3 2,3 2,3 2,3 2,9 3,0 0,9 1,2 1,4 1,4 1,7 1,3 2,8 2,8 2,1 2,1 4,4 5,3 4,8 6,7 0,5 0,7 2,3 2,3 1,2 1,6 0,9 0,9 

Saúde 1,4 1,4 0,9 1,4 2,2 2,2 1,4 1,6 0,7 0,7 1,1 1,1 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8 2,9 1,7 3,0 1,9 1,9 2,1 2,3 1,2 1,3 1,2 2,2 

STIEP 2,3 2,9 2,3 2,9 6,4 9,7 1,2 1,7 2,4 2,8 0,8 0,8 3,3 3,5 1,9 1,9 3,0 3,2 2,9 2,9 2,5 2,5 1,8 1,8 3,6 3,9 2,1 2,8 

Vila Laura 1,6 1,9 1,6 1,9 1,0 1,0 1,0 1,1 0,4 0,7 0,3 0,3 2,1 2,3 0,9 0,9 3,3 4,0 1,2 1,7 0,2 0,2 1,0 1,5 0,3 0,3 0,8 0,8                              

Média (%) 2,0 2,3 2,2 2,5 3,0 3,5 1,1 1,4 1,4 1,5 1,1 1,2 2,2 2,4 1,3 1,4 2,7 3,1 2,0 2,4 1,3 1,5 2,3 2,6 2,2 2,4 1,8 1,9 

Mediana (%) 1,9 2,1 2,0 2,2 2,5 2,9 1,2 1,4 1,3 1,4 1,1 1,2 2,2 2,3 1,2 1,3 2,2 3,0 1,9 2,3 1,2 1,5 2,1 2,3 1,6 1,8 1,4 1,6 

Desvio Padrão (%) 1,1 1,1 1,1 1,2 2,0 2,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1,2 1,2 0,7 0,8 1,3 1,6 1,1 1,3 0,9 0,9 1,2 1,4 1,5 1,6 0,9 1,0 

Mínimo (%) 0,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,2 0,2 0,7 0,7 

Máximo (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 10,1 2,2 3,7 2,7 3,4 3,3 4,2 5,5 5,8 3,2 3,5 5,6 6,8 5,0 6,7 4,3 5,0 6,0 7,8 6,5 7,1 4,6 5,2 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019). 
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Tabela 12 - Resultados do Índice Por Tipo de Recipiente Médio dos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2015 a 2018. N = 42. 

BAIRRO 

2015 2016 2017 2018 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

Alto do Cabrito 1,6 74,0 7,2 0,2 1,5 15,6 0,0 0,0 61,5 11,9 2,6 4,6 19,4 0,0 5,2 60,1 15,3 2,9 1,4 15,2 0,0 3,7 54,4 22,0 6,5 2,2 11,2 0,0 

Arraial do Retiro 0,0 39,0 40,4 5,3 3,0 12,3 0,0 14,9 17,1 34,4 0,6 1,2 31,8 0,0 0,8 34,3 19,2 3,4 0,0 42,3 0,0 0,6 32,0 40,9 3,5 0,2 23,0 0,0 

Baixa de Quintas 0,8 24,8 62,7 1,4 0,8 9,5 0,0 5,0 13,5 31,3 14,7 0,6 34,9 0,0 0,3 24,1 58,1 7,5 0,0 10,0 0,0 15,6 7,1 54,4 3,8 4,9 14,3 0,0 

Barbalho 0,7 24,9 45,0 15,0 4,6 9,8 0,0 0,7 13,1 45,8 32,9 5,6 1,9 0,0 0,6 16,0 53,4 22,9 0,4 6,6 0,0 3,0 31,6 47,5 10,2 0,4 7,3 0,0 

Barreiras 0,0 26,9 29,3 10,5 7,0 26,3 0,0 6,3 42,1 24,0 0,7 0,9 25,9 0,0 3,9 27,8 26,3 2,9 1,1 38,1 0,0 0,9 31,8 40,6 3,5 0,5 22,6 0,0 

Boa Vista de São 
Caetano 

1,8 46,5 24,0 8,6 3,9 14,8 0,4 2,1 46,0 27,2 4,4 5,3 14,5 0,4 3,5 47,4 33,3 2,3 0,1 13,5 0,0 4,6 61,3 25,4 0,5 2,0 6,3 0,0 

Bom Juá 0,4 19,1 18,2 12,5 14,8 29,4 5,4 2,4 41,8 37,5 7,2 0,0 11,1 0,0 0,2 17,4 47,0 4,4 0,7 25,4 4,9 0,3 36,1 36,7 1,6 2,0 21,9 1,3 

Brotas 0,3 16,8 40,0 12,8 6,8 23,3 0,0 0,0 30,1 36,1 2,8 4,3 26,7 0,0 0,0 15,6 38,5 4,2 7,1 34,5 0,0 2,2 17,8 45,9 8,1 5,5 20,6 0,0 

Caixa D'Água 0,8 4,1 77,9 1,0 0,8 15,5 0,0 1,3 24,2 48,7 12,6 0,0 13,2 0,0 2,9 9,7 68,2 0,3 0,2 18,6 0,0 11,9 7,7 51,4 3,2 8,0 17,9 0,0 

Calabetão 0,6 35,2 18,0 3,1 13,1 30,0 0,0 0,4 47,1 41,9 2,4 0,7 7,6 0,0 0,0 16,8 34,6 10,3 2,9 35,4 0,0 0,0 53,3 26,1 5,2 2,5 12,8 0,0 

Caminho das 
Árvores 

6,1 9,0 20,9 43,5 1,6 17,6 1,3 4,8 15,5 23,3 37,7 10,1 5,3 3,2 4,2 12,7 18,0 55,4 1,5 3,5 4,7 2,3 15,2 27,3 49,5 1,4 3,4 0,9 

Campinas de Pirajá 0,6 69,8 12,1 1,3 1,2 15,1 0,0 0,7 54,6 11,9 10,0 10,2 12,6 0,0 3,8 60,0 14,5 1,2 2,6 17,9 0,0 0,0 53,1 27,7 4,2 10,8 4,2 0,0 

Capelinha 4,8 22,9 44,3 15,4 0,6 12,0 0,0 0,0 52,9 17,8 11,3 0,1 17,8 0,0 2,1 42,7 26,1 10,9 1,2 16,9 0,0 2,0 27,5 53,0 4,1 0,1 13,4 0,0 

Centro Histórico 3,8 17,5 29,5 35,0 0,0 14,2 0,0 8,5 31,5 40,3 14,2 0,6 4,8 0,0 3,4 19,2 37,7 19,7 2,1 17,9 0,0 0,3 21,3 60,5 7,8 2,3 7,7 0,0 

Cidade Nova 1,1 36,9 48,1 0,0 0,0 7,6 6,3 4,0 16,2 35,3 10,7 0,0 33,9 0,0 0,9 25,8 57,1 6,2 0,0 10,0 0,0 16,8 5,8 52,7 4,5 5,0 15,2 0,0 

Cosme de Farias 0,0 13,5 65,6 1,9 5,9 13,1 0,0 1,3 20,5 64,3 3,7 0,3 10,0 0,0 3,6 17,7 40,7 23,3 0,0 14,7 0,0 0,0 10,7 67,1 15,1 0,0 7,0 0,0 

Costa Azul 1,7 24,2 25,9 22,6 5,5 20,2 0,0 0,0 23,5 28,5 45,9 0,0 2,1 0,0 9,7 16,6 22,5 39,8 4,4 4,6 2,2 3,4 25,4 22,6 23,0 8,5 11,8 5,2 

Curuzu 3,8 51,9 29,8 8,7 1,1 4,8 0,0 8,1 56,5 25,2 7,2 0,9 2,1 0,0 19,9 49,5 24,7 5,5 0,0 0,4 0,0 12,7 24,2 54,3 5,7 0,0 3,1 0,0 

Fazenda Grande do 
Retiro 

0,9 32,2 33,4 10,2 5,1 15,7 2,5 4,7 32,3 37,6 14,5 0,0 10,1 0,8 0,1 27,0 45,2 7,2 1,4 16,5 2,6 0,7 32,9 42,3 2,0 2,9 18,7 0,5 

IAPI 1,1 27,0 23,3 7,9 24,3 16,3 0,0 5,8 14,1 37,6 17,3 10,7 14,5 0,0 4,3 30,4 26,3 12,4 9,9 16,7 0,0 3,1 15,3 35,6 17,2 12,4 16,4 0,0 

Jardim Santo Inácio 0,0 34,4 14,0 0,0 17,7 34,0 0,0 0,5 47,0 41,9 2,3 0,7 7,5 0,0 0,0 16,7 34,6 10,4 2,9 35,5 0,0 0,0 53,3 26,0 5,2 2,6 12,9 0,0 

Lapinha 13,6 17,0 55,0 9,3 1,1 4,0 0,0 14,6 16,4 47,7 5,5 3,3 9,8 2,7 0,7 11,4 54,6 24,9 3,0 5,4 0,0 4,5 31,9 39,1 3,9 3,1 17,5 0,0 

Liberdade 11,9 28,5 44,6 9,2 1,1 4,8 0,0 8,4 31,7 36,3 13,3 2,0 6,9 1,3 13,1 29,1 34,9 16,9 4,6 1,3 0,0 3,7 35,1 44,8 6,2 1,9 8,3 0,1 

Luis Anselmo 0,1 8,4 57,1 10,3 15,9 8,1 0,0 0,0 2,6 78,2 0,2 0,1 18,9 0,0 2,1 20,7 46,4 10,5 0,4 20,0 0,0 0,1 12,6 66,0 19,4 0,0 1,9 0,0 

Macaúbas 4,4 27,7 37,2 12,7 0,0 18,2 0,0 2,6 26,6 40,3 19,4 6,3 4,8 0,0 0,2 15,5 55,9 23,4 0,1 4,9 0,0 3,4 33,3 45,5 10,6 0,1 7,2 0,0 

Marechal Rondon 4,8 54,1 23,0 4,4 0,0 13,6 0,0 2,8 57,9 18,7 2,2 7,3 11,2 0,0 1,2 73,0 11,6 3,4 0,5 10,3 0,0 0,0 47,1 21,0 2,7 3,4 24,2 1,7 

Mata Escura 0,0 46,6 26,5 0,6 8,6 17,9 0,0 12,5 24,7 39,4 1,3 0,7 17,4 3,9 0,0 36,2 21,8 6,3 0,6 35,0 0,0 2,9 42,2 16,9 7,8 16,2 13,9 0,0 

Matatu 0,2 16,6 40,1 5,4 5,3 32,4 0,0 0,0 39,1 25,0 11,6 0,0 24,4 0,0 5,3 13,2 31,8 39,8 0,0 9,9 0,0 0,0 11,1 65,3 8,3 0,1 15,2 0,0 

Pau Miúdo 0,9 35,0 26,7 8,6 0,1 1,8 27,0 1,7 18,3 66,5 3,3 0,0 10,2 0,0 4,0 22,0 58,0 4,3 0,0 11,7 0,0 15,1 11,0 42,3 9,3 5,0 17,3 0,0 

Pernambués 15,2 33,9 27,5 5,9 1,0 13,8 2,6 6,0 48,3 19,2 7,9 0,0 18,8 0,0 10,5 35,9 24,8 5,1 1,5 22,2 0,0 10,9 32,8 30,5 5,4 0,6 19,8 0,0 

Pero Vaz 4,0 43,8 42,4 7,7 0,1 2,0 0,0 4,3 36,2 31,3 1,1 0,8 25,6 0,7 13,3 24,0 40,6 7,6 5,4 9,1 0,0 3,2 25,2 40,8 10,7 2,2 17,9 0,0 

Resgate 10,9 26,7 13,5 18,5 2,8 16,7 10,9 9,4 51,3 17,5 10,8 3,3 7,7 0,0 22,1 49,8 16,8 11,0 0,0 0,3 0,0 2,1 29,8 41,1 22,1 0,0 4,9 0,0 

Retiro 2,2 46,6 4,0 1,4 1,0 12,3 32,4 0,0 14,5 75,2 2,1 0,0 8,2 0,0 4,7 19,8 53,6 3,2 0,4 17,8 0,6 12,4 18,2 24,4 9,8 0,2 34,9 0,2 

Santa Mônica 0,2 46,0 38,8 9,0 4,1 1,9 0,0 0,6 43,1 13,3 1,2 2,2 39,6 0,0 13,8 25,6 37,3 2,7 7,0 13,6 0,0 2,7 19,4 40,0 13,9 4,6 19,3 0,0 

Santo Agostinho 0,0 18,2 41,9 10,8 5,5 23,5 0,0 0,0 47,3 37,4 3,3 0,0 12,1 0,0 5,6 13,0 31,4 40,7 0,0 9,2 0,0 0,0 8,4 67,6 8,4 0,0 15,5 0,0 

Santo Antônio 0,0 40,5 42,0 7,8 0,0 9,8 0,0 2,8 12,2 47,2 31,1 6,7 0,0 0,0 0,0 15,3 56,9 23,6 0,0 4,2 0,0 3,6 33,9 44,7 10,7 0,0 7,2 0,0 

São Caetano 0,8 28,6 44,0 13,7 3,9 8,8 0,2 6,1 36,7 36,5 10,2 0,8 9,7 0,0 1,2 36,6 35,9 15,8 0,2 9,9 0,4 3,0 35,1 39,9 5,8 0,8 15,3 0,1 

São Gonçalo 1,3 52,7 21,3 1,4 7,5 15,0 0,9 5,8 29,5 30,5 7,4 13,3 13,5 0,0 8,3 38,8 36,0 11,0 0,0 5,9 0,0 7,7 36,3 24,2 2,9 6,5 22,5 0,0 

Saramandaia 16,1 30,7 28,0 1,1 0,0 24,1 0,0 0,0 37,3 11,9 11,9 1,6 37,3 0,0 0,0 27,6 29,0 4,3 2,6 36,4 0,0 15,5 28,4 24,5 0,0 0,0 31,7 0,0 



178 
 

 
 

BAIRRO 

2015 2016 2017 2018 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

A1 
(%) 

A2 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D1 
(%) 

D2 
(%) 

E 
(%) 

Saúde 3,8 23,7 40,2 22,4 0,4 9,4 0,0 9,4 29,9 40,1 14,2 0,0 6,5 0,0 3,4 19,9 37,2 18,8 2,2 18,3 0,2 0,2 20,2 61,0 7,4 2,6 8,5 0,0 

STIEP 1,4 20,2 24,3 26,2 5,2 22,7 0,0 0,0 23,6 20,7 42,4 0,0 13,2 0,0 9,8 16,7 22,6 39,6 4,4 4,6 2,2 3,4 25,5 22,8 22,9 8,4 11,8 5,2 

Vila Laura 0,0 10,5 52,9 0,0 5,7 30,9 0,0 0,0 28,3 59,9 2,4 0,0 9,4 0,0 4,8 14,9 35,2 33,7 0,0 11,5 0,0 0,0 9,3 67,6 11,1 0,0 12,0 0,0                              

Média (%) 2,9 31,1 34,2 9,6 4,5 15,3 2,1 3,8 32,3 35,6 10,9 2,5 14,6 0,3 4,5 27,4 35,8 14,3 1,7 15,7 0,4 3,8 27,7 40,3 9,1 2,9 13,7 0,4 

Mediana (%) 1,0 28,6 31,6 8,6 2,9 14,5 0,0 2,5 30,7 35,8 7,6 0,7 11,6 0,0 3,4 23,0 35,1 10,4 0,7 13,6 0,0 2,9 28,0 39,4 7,0 1,9 14,1 0,0 

Desvio Padrão (%) 4,3 15,9 16,1 9,4 5,5 8,8 6,6 4,2 15,0 16,2 11,5 3,5 10,2 0,9 5,4 14,9 14,4 13,4 2,3 11,6 1,2 4,5 14,5 14,9 8,7 3,7 6,6 1,1 

Mínimo (%) 0,0 4,1 4,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,6 11,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 11,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 5,8 16,9 0,0 0,0 1,9 0,0 

Máximo (%) 16,1 74,0 77,9 43,5 24,3 34,0 32,4 15,0 61,5 78,2 45,9 13,3 39,6 3,9 22,1 73,0 68,2 55,4 9,9 42,9 4,9 15,6 61,3 67,6 49,5 16,2 31,7 5,2 

Fonte: Autoria Própria a partir de Salvador (2019). 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 13 - Número de casos, projeção populacional e incidência nos bairros da bacia do Rio Camarajipe, Salvador-BA, 2014 a 2018. 

BAIRROS 

CASOS NOTIFICADOS DE 
ARBOVIROSES 

PROJEÇÕES POPULACIONAIS INCIDÊNCIA (CASOS / 10.000 HAB) 

Dengue Chikungunya Zika 
TAXA DE CRESCIMENTO (%) POPULAÇÕES ESTIMADAS Dengue Chikungunya Zika 

2000-2010 2016-2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Alto do Cabrito 49 1 6 0,64 0,52 17.492 17.604 17.595 17.688 17.781 7,43 6,25 6,82 3,39 3,94 0,57 0 0 1,14 0,57 1,70 0 

Arraial do Retiro 74 7 6 1,85 1,52 9.626 9.806 9.793 9.943 10.096 11,43 33,65 14,30 12,07 3,96 5,11 2,01 0 1,02 4,08 1,01 0 

Baixa de Quintas 72 0 0 -4,29 -3,52 1.799 1.723 1.728 1.669 1.611 111,20 197,33 46,28 35,96 24,83 0 0 0 0 0 0 0 

Barbalho 133 6 6 -0,40 -0,33 9.081 9.045 9.047 9.018 8.988 37,44 70,76 19,90 11,09 7,79 6,63 0 0 5,53 1,11 0 0 

Barreiras 
227 25 47 1,31 1,08 18.929 19.180 19.161 19.369 19.579 43,85 31,28 17,74 14,97 10,73 4,70 1,03 7,15 3,13 

11,4
8 

9,81 0 

Boa Vista de São 
Caetano 

80 5 4 1,14 0,94 18.513 18.725 18.709 18.885 19.063 13,50 13,35 6,95 6,88 2,10 0,53 2,12 0 2,14 0 0 0 

Bom Juá 91 2 3 3,39 2,78 17.784 18.397 18.351 18.870 19.402 10,12 23,37 9,81 5,83 0,52 1,09 0 0 1,09 0,54 0 0 

Brotas 542 19 39 0,74 0,61 72.275 72.814 72.774 73.220 73.668 26,15 30,35 12,78 3,28 2,04 2,34 0 0,27 2,33 2,89 0,14 0 

Caixa D'Água 283 4 8 0,68 0,56 23.068 23.226 23.214 23.345 23.476 35,98 60,71 14,65 8,14 2,56 1,29 0 0,43 0,43 3,02 0 0 

Calabetão 51 1 2 0,45 0,37 7.430 7.464 7.462 7.489 7.517 14,80 33,49 13,40 4,01 2,66 0 1,34 0 1,34 0 0 1,33 

Caminho das 
Árvores 

47 6 5 2,02 1,66 13.362 13.635 13.615 13.843 14.075 14,97 8,07 5,88 2,17 3,55 2,20 1,44 0,71 0,73 2,20 0 0,71 

Campinas de 
Pirajá 

77 6 5 1,69 1,39 12.489 12.702 12.686 12.864 13.043 12,01 23,62 11,82 6,22 6,90 2,36 1,55 0,77 0,79 1,58 1,55 0 

Capelinha 68 9 7 -0,20 -0,16 15.905 15.873 15.875 15.849 15.823 6,92 12,60 8,19 11,36 3,79 5,04 0,63 0 1,89 2,52 0 0 

Centro Histórico 27 0 1 -1,33 -1,09 2.136 2.108 2.110 2.087 2.065 9,36 61,66 28,43 23,95 4,84 0 0 0 0 4,74 0 0 

Cidade Nova 262 9 10 0,72 0,59 19.272 19.412 19.402 19.518 19.634 36,32 69,03 17,52 8,71 3,57 3,09 1,54 0 2,58 2,58 0 0 

Cosme de Farias 543 3 24 0,48 0,40 39.090 39.280 39.266 39.422 39.579 36,33 65,94 24,96 8,88 2,27 0,76 0 0 4,33 1,27 0,25 0,25 

Costa Azul 127 8 5 2,26 1,85 22.112 22.617 22.579 23.002 23.432 36,18 11,94 3,54 3,48 1,71 2,66 0,43 0,43 0,44 1,77 0 0 

Curuzu 118 12 12 -0,30 -0,25 16.482 16.433 16.437 16.396 16.356 12,13 36,51 15,82 5,49 1,83 4,87 1,83 0,61 1,22 5,48 0,61 0 

Fazenda Grande 
do Retiro 

633 55 32 -0,07 -0,06 53.645 53.605 53.608 53.575 53.542 16,22 49,81 31,53 16,61 3,92 5,97 3,92 0,37 2,05 3,54 0,37 0 

IAPI 372 22 17 -0,13 -0,11 24.324 24.292 24.294 24.268 24.241 41,93 67,10 27,99 11,54 4,54 6,17 2,88 0 2,47 3,70 0,41 0,41 

Jardim Santo 
Inácio 

52 4 4 0,43 0,36 8.822 8.860 8.857 8.889 8.921 11,34 32,73 7,90 4,50 2,24 2,26 1,13 1,12 1,13 2,26 1,13 0 

Lapinha 57 1 4 -3,35 -2,75 4.376 4.231 4.242 4.127 4.015 68,56 30,72 23,57 7,27 2,49 2,36 0 0 7,09 2,36 0 0 

Liberdade 337 31 24 -0,07 -0,06 41.681 41.651 41.654 41.629 41.604 16,31 35,05 17,53 8,89 3,12 5,76 1,44 0,24 2,16 3,36 0,24 0 

Luis Anselmo 120 2 5 -0,76 -0,63 11.158 11.073 11.080 11.011 10.942 35,85 41,54 17,15 9,99 3,66 0,90 0 0,91 0 4,51 0 0 

Macaúbas 96 4 6 3,04 2,49 9.661 9.958 9.936 10.187 10.444 14,49 44,18 17,11 11,78 8,62 0 2,94 0,96 2,01 2,01 0 1,91 

Marechal Rondon 42 1 4 -0,16 -0,13 19.347 19.317 19.319 19.294 19.269 5,69 8,80 2,59 2,59 2,08 0 0,52 0 0,52 0,52 0,52 0,52 

Mata Escura 190 11 24 2,43 2,00 35.653 36.531 36.465 37.200 37.951 19,07 20,80 5,76 4,30 2,37 1,65 1,08 0,26 2,19 3,57 0,54 0,26 

Matatu 192 6 10 2,66 2,19 11.727 12.044 12.020 12.286 12.557 62,25 55,63 19,13 8,95 14,33 3,33 1,63 0 4,98 1,66 0,81 0,80 

Pau Miúdo 342 15 16 0,11 0,09 20.833 20.856 20.854 20.873 20.892 35,04 79,59 31,65 13,89 3,83 6,71 0,48 0 2,40 3,36 1,44 0,48 

Pernambués 580 38 51 0,95 0,78 67.488 68.130 68.082 68.613 69.148 25,49 36,69 11,90 4,66 6,51 3,38 0,87 1,30 1,61 3,53 0,73 1,59 
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Pero Vaz 322 6 12 -0,72 -0,59 21.427 21.273 21.284 21.158 21.033 28,47 87,44 19,73 10,87 4,75 1,41 0,95 0,48 2,82 1,41 1,42 0 

Resgate 27 0 5 -0,35 -0,29 6.614 6.590 6.592 6.573 6.554 16,63 13,66 4,55 3,04 3,05 0 0 0 4,55 3,03 0 0 

Retiro 2 0 0 -16,00 -13,14 138 118 119 104 92 72,39 84,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Mônica 65 8 2 -0,51 -0,41 7.241 7.205 7.207 7.177 7.148 19,33 48,58 13,87 4,18 4,20 5,55 2,79 2,80 0 2,77 0 0 

Santo Agostinho 5 0 2 -1,46 -1,20 4.524 4.458 4.463 4.410 4.357 2,21 6,73 0 2,27 0 0 0 0 4,49 0 0 0 

Santo Antônio 46 1 0 -2,08 -1,71 3.837 3.758 3.764 3.700 3.638 23,45 39,91 15,94 29,73 13,75 2,66 0 0 0 0 0 0 

São Caetano 288 29 21 0,80 0,65 52.814 53.237 53.205 53.554 53.905 14,96 17,47 9,21 10,08 2,41 3,38 0,93 1,11 2,44 0,94 0,37 0,19 

São Gonçalo 127 23 13 -0,09 -0,08 17.212 17.196 17.197 17.184 17.171 15,11 20,94 22,10 10,47 5,24 8,72 4,66 0 2,33 4,65 0,58 0 

Saramandaia 122 7 3 0,93 0,77 11.701 11.811 11.803 11.894 11.985 24,78 48,26 15,25 10,93 4,17 2,54 2,52 0,83 1,69 0 0,84 0 

Saúde 68 1 5 0,25 0,20 6.294 6.310 6.309 6.322 6.335 15,89 36,45 36,46 6,33 12,63 1,59 0 0 4,75 3,17 0 0 

STIEP 71 4 6 2,63 2,16 15.158 15.562 15.532 15.870 16.216 27,71 5,78 3,86 5,67 3,08 1,29 0,63 0,62 2,57 1,29 0 0 

Vila Laura 102 5 8 1,46 1,20 15.397 15.624 15.607 15.795 15.986 25,33 23,04 8,33 5,06 3,75 1,92 1,27 0 2,56 1,28 0,63 0,63 

                       

Média 169,74 9,45 11,05 0,02 0,02 19.236 19.375 19.364 19.480 19.598 26,54 41,09 15,28 9,04 4,86 2,64 1,06 0,51 2,07 2,35 0,60 0,22 

Mediana 99 6 6 0,44 0,36 15.651 15.748 15.741 15.860 16.101 19,20 34,35 14,47 7,70 3,70 2,30 0,90 0,00 2,03 2,23 0,07 0,00 

Desvio Padrão 165,68 11,80 12,30 2,97 2,44 16.847 16.970 16.961 17.064 17.170 21,02 33,50 10,06 7,10 4,59 2,29 1,16 1,18 1,68 2,10 1,54 0,45 

Máximo  633 55 51 3,39 2,78 72.275 72.814 72.774 73.220 73.668 111,20 197,33 46,28 35,96 24,83 8,72 4,66 7,15 7,09 11,4
8 

9,81 1,91 

Mínimo 2 0 0 -16,00 -13,14 138 118 119 104 92 2,21 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Autoria própria a partir de Salvador (2019).
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APÊNDICE C 

São apresentados a seguir as matrizes de dispersão e de correlação entre as variáveis 

dependentes e as variáveis preditoras a cada ano nas Figura 35 a Figura 39. A maioria 

das correlações entre as incidências de dengue, Zika e chikungunya e as variáveis 

socioeconômicas, de saneamento básico e demográficas foram fracas e 

estatisticamente insignificantes. Já entre os índices IIP e IB e essas variáveis 

preditoras percebeu-se correlação moderada a forte e estatisticamente significativa, 

principalmente quanto ao nível de adequação da drenagem, dos reservatórios 

domiciliares, e as variáveis de escolaridade e proporção de famílias com renda até 1 

SM. 

Figura 35 - Matriz de dispersão e correlação das variáveis resposta e as variáveis 
independentes em 2014 

 
Nota: * Indica o nível de significância da correlação entre as variáveis 

Fonte: Autoria Própria
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Figura 36 - Matriz de dispersão e correlação das variáveis resposta e as variáveis independentes em 2015 
Nota: * Indica o nível de significância da correlação entre as variáveis 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 37 - Matriz de dispersão e correlação das variáveis resposta e as variáveis independentes em 2016 
Nota: * Indica o nível de significância da correlação entre as variáveis 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 38 - Matriz de dispersão e correlação das variáveis resposta e as variáveis independentes em 2017 

 
Nota: * Indica o nível de significância da correlação entre as variáveis 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 39 - Matriz de dispersão e correlação das variáveis resposta e as variáveis independentes em 2018 

 
Nota: * Indica o nível de significância da correlação entre as variáveis 
Fonte: Autoria Própria.
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APÊNDICE D 

 

Diagnóstico do Modelo 1 de Regressão Linear Múltipla 

 

 Multicolinearidade 

Um limiar de VIF para que não haja problemas de multicolinearidade é que este seja 

igual ou maior que 1 e inferior a 10. Dessa forma, não há problemas de 

multicolinearidade. 

> vif(fit2) #FATOR DE INFLAÇÃO DE VARIAÇÃO (QUANTIFICA A SEVERIDADE DA 
MULTICOLINEARIDADE) 
    FREQ    DREN2  
1.344234 1.344234 

 

 

 Teste de Durbi-Watson.  

Como p-valor é maior que α=0,05, aceita-se a hipótese nula de que há constância na 

variância dos termos de erro. 

> durbinWatsonTest(fit2) 
 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 
   1      0.06662442      1.846059   0.606 
 Alternative hypothesis: rho != 0 

 

 

 Gráficos de Cooks e de Resíduos vs Alavancagem 

Por meio dos gráficos é possível perceber alguns pontos influentes como os de n nº 5 

(Barreiras), nº 9 (Caixa D’água), nº 24 (Luis Anselmo), n° 31 (Pero Vaz). Esses foram 

mantidos, haja vista que o modelo atende aos demais pressupostos de Regressão 

Linear Múltipla, não sendo necessária e exclusão desses pontos. 
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 Gráfico Quantil-Quantil e Histograma da distribuição dos resíduos 

Os resíduos se ajustam em torno de uma reta, apresentando somente alguns pontos 

mais dispersos. Assim, seguem uma distribuição que se aproxima da normalidade. 

  

 

 

 Teste de Breusch-Pagan e Gráfico de Localização de Escala 

Apesar de alguns pontos dispersos, os resíduos estão distribuídos em parte, 

razoavelmente ao longo do intervalo de preditores. O resultado do Teste, p>0,05, 

indica que não há evidências de que haja heterogeneidade de variâncias 

(heterodasticidade). 

 

> ncvTest(fit2) # NÃO CONSTÂNCIA DA VARIÂNCIA DO ERRO 
Non-constant Variance Score Test  
Variance formula: ~ fitted.values  
Chisquare = 1.524956, Df = 1, p = 0.21687 
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 Gráfico de Resíduos vs Valores Preditos 

É possível notar que há uma relação linear entre as variáveis preditivas e a variável 

resposta, e dessa forma, os resíduos estão razoavelmente espaçados em torno de 

uma linha horizontal, indicando linearidade e homocedasticidade. 

 

 

 

 Teste Global de Suposições do Modelo 

 

Esse teste apresenta as principais estatísticas do modelo de regressão linear. O fato 

de que para todos os resultados p-valor foi superior a 0,05, tem -se que: há indicação 

de que o modelo linear se adequa aos dados utilizados (Global Stat); os resíduos são 

razoavelmente simétricos (Skewness) com distribuição não achatada (Kurtosis) 

indicando normalidade; há indicação de que existe uma relação linear entre as 

variáveis utilizadas (Link Function); e os resíduos são homocedásticos. 

(Heteroscedasticity). Desta forma, são satisfeitos os pressupostos da análise de 

regressão linear múltipla. 

 
Call: 
lm(formula = IB_2015.2018 ~ FREQ + DREN2) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.87311 -0.20721 -0.06638  0.25680  0.83161  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   4.8925     0.3443  14.211 2.46e-16 *** 
FREQ         -2.4037     0.4742  -5.069 1.22e-05 *** 
DREN2        -1.7236     0.3908  -4.411 8.94e-05 *** 
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3497 on 36 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7168, Adjusted R-squared:  0.701  
F-statistic: 45.55 on 2 and 36 DF,  p-value: 1.376e-10 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit2)  
 
                     Value p-value                Decision 
Global Stat        1.30313  0.8608 Assumptions acceptable. 
Skewness           0.58322  0.4451 Assumptions acceptable. 
Kurtosis           0.62663  0.4286 Assumptions acceptable. 
Link Function      0.08057  0.7765 Assumptions acceptable. 
Heteroscedasticity 0.01270  0.9103 Assumptions acceptable. 
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Diagnóstico do Modelo 2 de Regressão Linear Múltipla 

 

 Multicolinearidade 

Um limiar de VIF para que não haja problemas de multicolinearidade é que este seja 

igual ou maior que 1 e inferior a 10. Dessa forma, não há problemas de 

multicolinearidade. 

> vif(fit2) #FATOR DE INFLAÇÃO DE VARIAÇÃO (QUANTIFICA A SEVERIDADE DA 
MULTICOLINEARIDADE) 
       FREQ    DREN2  
1.344234 1.344234 

 

 

 Teste de Durbi-Watson.  

Como p-valor é maior que α=0,05, aceita-se a hipótese nula de que há constância na 

variância dos termos de erro. 

lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 
   1      0.07958287      1.805855   0.526 
 Alternative hypothesis: rho != 0 

 

 

 Gráficos de Cooks e de Resíduos vs Alavancagem 

Através dos gráficos é possível perceber alguns valores atípicos com maior distância 

de cook’s e resíduos: nº 5 (Barreiras), nº 9(Caixa D’água), nº19 (Fazenda Grande do 

Retiro), nº 24 (Luis Anselmo), n° 31 (Pero Vaz). Esses foram mantidos, haja vista que 

o modelo atende aos demais pressupostos de Regressão Linear Múltipla, não sendo 

necessária e exclusão desses pontos. 
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 Gráfico Quantil-Quantil e Histograma da distribuição dos resíduos 

Os resíduos se ajustam em torno de uma reta, apresentando somente alguns pontos 

mais dispersos. Assim, seguem uma distribuição que se aproxima da normalidade. 
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 Teste de Breusch-Pagan e Gráfico de Localização de Escala 

Apesar de alguns pontos dispersos, os resíduos estão distribuídos em parte, 

razoavelmente ao longo do intervalo de preditores. O resultado do Teste, p>0,05, 

indica que não há evidências de que haja heterogeneidade de variâncias 

(heterodasticidade). 

 

 
> ncvTest(fit2) # NÃO CONSTÂNCIA DA VARIÂNCIA DO ERRO 
Non-constant Variance Score Test  
Variance formula: ~ fitted.values  
Chisquare = 2.97138, Df = 1, p = 0.08475 

 

  

 

 Gráfico de Resíduos vs Valores Preditos 
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É possível notar que há uma relação linear entre as variáveis preditivas e a variável 

resposta, e dessa forma, os resíduos estão razoavelmente espaçados em torno de 

uma linha horizontal, indicando linearidade e homocedasticidade. 

 

 

 Teste Global de Suposições do Modelo 

 

Esse teste apresenta as principais estatísticas do modelo de regressão linear. O fato 

de que para todos os resultados p-valor foi superior a 0,05, tem -se que: há indicação 

de que o modelo linear se adequa aos dados utilizados (Global Stat); os resíduos são 

razoavelmente simétricos (Skewness) com distribuição não achatada (Kurtosis) 

indicando normalidade; há indicação de que existe uma relação linear entre as 

variáveis utilizadas (Link Function); e os resíduos são homocedásticos. 

(Heteroscedasticity). Desta forma, são satisfeitos os pressupostos da análise de 

regressão linear múltipla. 

 
 
 
Call: 
lm(formula = IIP_2015.2018 ~ FREQ + DREN2) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-0.7101 -0.2140 -0.0634  0.2316  0.8118  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   4.2437     0.3338  12.713 7.09e-15 *** 
FREQ         -1.9135     0.4599  -4.161 0.000188 *** 
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DREN2        -1.7110     0.3789  -4.516 6.53e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.3391 on 36 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6793, Adjusted R-squared:  0.6615  
F-statistic: 38.12 on 2 and 36 DF,  p-value: 1.289e-09 
 
 
ASSESSMENT OF THE LINEAR MODEL ASSUMPTIONS 
USING THE GLOBAL TEST ON 4 DEGREES-OF-FREEDOM: 
Level of Significance =  0.05  
 
Call: 
 gvlma(x = fit2)  
 
                     Value p-value                Decision 
Global Stat        1.61812  0.8055 Assumptions acceptable. 
Skewness           1.23346  0.2667 Assumptions acceptable. 
Kurtosis           0.04135  0.8389 Assumptions acceptable. 
Link Function      0.09755  0.7548 Assumptions acceptable. 
Heteroscedasticity 0.24575  0.6201 Assumptions acceptable. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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