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O ICH – Índice de Carência Habitacional, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional - IPPUR, segue a lógica utilizada para o cálculo de IDH –
Índice de Desenvolvimento Humano. Sua fórmula é representada por: ICH = Valor observado
-100/0-100, onde o valor observado corresponde ao percentual de domicílios com pior índice
de atendimento nos seguintes eixos do saneamento básico: abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto e destinação dos resíduos sólidos (POLIDORO et al, 2009).
Os resultados obtidos através dos cálculos, em conjunto com sua respectiva espacialização,
permitem diagnosticar as deficiências quanto à disponibilização destes serviços a população
como direcionar o planejamento para sanar as deficiências levantadas (PLHIS DE IBIPORAPR, 2011). Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é mapear o ICH para o município
de São Jose dos Campos a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010 para posterior
análise, identificando deficiências e potencialidades no que diz respeito ao saneamento básico
para o município.
Para atingir o objetivo proposto, o estudo será realizado nas seguintes etapas:
Pesquisa de dados: Levantamento dos dados referente ao censo IBGE 2000 e 2010 e da
malha digital para o município de São Jose dos Campos, ambos disponíveis no site do IBGE;
Produção de novos dados em ambiente SIG: as informações da base censitária e da malha
digital serão unidas em um único shape através da ferramenta “join” disponível no software
ArcGIS 10.0. Em seguida, duas novas colunas serão criadas na tabela de atributos para os
cálculos referentes à porcentagem de domicílios não atendidos por serviços de abastecimento
de água, esgoto e coleta de resíduos respectivamente e para o cálculo do índice de carência
habitacional. O resultado atribuirá valores por polígonos – geo-objetos, a partir da média
ponderada destas variáveis onde os pesos de cada variável distribuem-se da seguinte forma:
ICH_Água – peso 3, ICH_Esgoto – peso 2 e ICH_Resíduos – peso 1.
Em anexo modelo OMT-G para elaboração do Banco de dados.
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ANEXO - MODELO OMT-G
“Geoprocessamento aplicado ao estudo do ICH para o municipio de Sao Jose dos Campos -SP a partir de dados dos censos demograficos de 2000 e
2010.”
Thamy B. Gioia
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