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Resumo - A distribuição espacial de indicadores hídricos e socioeconômicos e a sua evolução 

temporal constituem-se em um importante elemento na caracterização de populações. Dessa forma, 

este trabalho tem como principal objetivo analisar a importância da classificação socioeconômica e 

sua evolução no tempo, auxiliando na definição de áreas prioritárias de investimento em 

saneamento. O município de Niterói foi escolhido para estudo de caso. A classificação multivariada 

dos setores censitários foi realizada pelo método k-médias de agrupamento, buscando-se identificar, 

através da formação dos grupos, estratos socioeconômicos diferenciados. O resultado da 

classificação multivariada foi cruzado com valores de incidência de doenças de veiculação hídrica. 

 

 

Abstract - The spatial distribution of hydric and socio-economic indicators and its temporal 

evolution is an important step in defining the characteristics of a group of people. Based on this 

fact, the main purpose of the present study is to analyse the importance of socioeconômic 

classification and its temporal evolution, providing the framework for establishing the most 

important areas for investment in the sanitary field. The city of Niterói was chosen as a case study. 

It was then conducted a cluster analysis by the k-means method, searching, through the established 

groups, for different socioeconomic classes. The cluster analysis results were compared to 

waterbone deseases incidence.  
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INTRODUÇÃO 

A natureza é caracterizada pela sua capacidade de renovação e equilíbrio. Entretanto, o 

avanço tecnológico vem contribuindo para a introdução de novos compostos na natureza, 

provocando o desequilíbrio do meio ambiente. Aliado a esse desenvolvimento tecnológico, está a 

alta concentração urbana, que contribui para a demanda de investimentos em vários setores 

econômicos. 

No Brasil, o século XX foi marcado por um grande crescimento das zonas urbanas. O   

processo de industrialização e acumulação de capital fez com que várias cidades e estados, que 

antes apresentavam populações com predominância na área rural, viessem a se tornar regiões com 

predominância de áreas urbanas. Esse processo de transformação foi realizado, em grande parte, 

sem estar inserido em qualquer tipo de planejamento urbano e regional.  

A inexistência de um planejamento regional influencia vários setores, destacando-se: saúde, 

infra-estrutura e meio ambiente. Recursos destinados a esses setores poderiam ser melhor alocados, 

caso existisse um planejamento urbano da região. 

O setor de recursos hídricos possui uma grande dependência do planejamento regional. A 

falta de ordenação da ocupação gera problemas sérios na qualidade da água, acarretando uma série 

de problemas, sendo muitos relacionados com a saúde da população. Como parte integrante do setor 

de recursos hídricos, tem-se o saneamento.  

A área de saneamento possui um espectro bastante amplo de atuação: planejamento urbano, 

saúde pública e infra-estrutura. Com relação ao setor de saúde, as evidências são enormes, como 

pode ser verificado pelos conceitos atribuídos pela Organização Mundial de Saúde (Jordão e 

Pessoa, 1995) para os termos saneamento e saúde: 

“saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou 

podem exercer efeito deletério sobre seu bem estar físico, mental ou social”; 

“saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não somente a ausência 

de doenças.” 

Dentro desse contexto, este estudo adota o geoprocessamento como um dos instrumentos para 

análise da gestão de saneamento no caso do município de Niterói. Através da técnica de análise de 

componentes principais, buscou-se selecionar os indicadores mais representativos para a região de 

estudo. A partir da seleção dos indicadores, realizou-se uma classificação multivariada dos setores 

censitários do município de Niterói, buscando-se definir grupos populacionais de diferentes padrões 

socioeconômicos. Esse procedimento foi conduzido para os dados dos censos de 1991 (FIBGE, 

1993) e de 2000 (IBGE, 2002). 
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Mais especificamente, a pesquisa tem como objetivos: abordar questões relativas às 

deficiências no atendimento aos serviços de saneamento; identificar a continuidade espacial das 

variáveis renda, escolaridade, saneamento, inserção domiciliar e demografia em determinada região. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Saneamento e saúde 

O saneamento possui um impacto profundo na qualidade de vida de uma população, 

interagindo com questões culturais, econômicas e políticas de uma determinada região. A carência 

de investimentos nesse setor acaba ocasionando, entre outras coisas, um aumento da incidência de 

casos de doenças relacionadas com as condições sanitárias em geral, interferindo negativamente no 

bem estar da população. 

Apesar da preocupação com os problemas relacionados com a qualidade da água, vários casos 

de morbidade relativos à falta de saneamento continuam sendo registrados, principalmente em 

países em desenvolvimento. Richter e Netto (1991) afirmam que a Organização Mundial de Saúde 

identifica que 80% dos casos de doenças em países em desenvolvimento são de veiculação hídrica.  

Alguns estudos comprovam a correlação entre níveis socioeconômicos com a incidência de 

doenças relacionadas com saneamento. Medronho (1999) exemplifica isso para o caso da hepatite 

A. Ele afirma que estudos epidemiológicos demonstraram uma forte associação entre nível sócio-

econômico baixo e condições de higiene e saneamento precárias com incidência de hepatite A. 

Desta forma, a análise dessa doença pode servir de indicador das condições sanitárias da região em 

estudo.  

Carvalho (1997) menciona o grande papel dos indicadores socioeconômicos em relação à 

saúde, seja de forma direta, com a ausência de saneamento aumentando a incidência de cólera, por 

exemplo, ou, então, de forma indireta, onde a renda e nível de instrução relacionam-se com o modo 

de vida da população. É importante ressaltar que outras variáveis intangíveis, relacionadas com a 

cultura e os hábitos da região, podem atuar de forma tão importante ou mais do que as variáveis 

socioeconômicas. Carvalho (1997) ressalta ainda que uma análise de variáveis socioeconômicas a 

nível pessoal não é suficiente. É de fundamental importância que se tenha um entendimento de todo 

o contexto que envolve o indivíduo. Como exemplo, pode-se citar as interações entre uma pessoa e 

outras na transmissão das infecções, comportamentos ou valores. 

No caso específico deste estudo, o objetivo é definir áreas prioritárias de investimento em 

saneamento com base no risco associado às doenças oriundas da falta de saneamento. Assim, a 

questão é saber quais fatores são mais importantes e conhecer a distribuição espacial das classes de 

risco. 
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Análise espacial 

Alguns estudos abordam relações de risco com fatores ambientais e socioeconômicos, a partir 

da utilização de técnicas de geoprocessamento, como os de Medronho et al. (1993), Carvalho 

(1997), Barcellos (1997) e Medronho (1999).  

Medronho et al. (1993) realizaram estudo aplicando técnicas de geoprocessamento na análise 

da ocorrência de dengue no município do Rio de Janeiro.  

No seu estudo para o município do Rio de Janeiro, Barcellos (1997) analisou os fatores de 

risco à saúde devido a questões relacionadas com o abastecimento de água. Foram construídos três 

níveis de informação: os setores censitários representados por polígonos; a rede de abastecimento 

de água com a presença de seus principais mananciais e reservatórios; a qualidade da água da rede 

de abastecimento, segundo programa de monitoramento conjunto entre a Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) e a Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de 

Janeiro (CEDAE).   

Neste trabalho, utilizam-se técnicas de geoprocessamento com o intuito de caracterizar e 

analisar a variabilidade de indicadores socioeconômicos bem como identificar a distribuição 

espacial de diferentes grupos socioeconômicos com base em uma análise de agrupamento. 

 

Análise multivariada 

Os processos e fenômenos são dependentes de uma série de fatores. Dessa forma, para a 

análise de tais fenômenos, faz-se necessário o emprego de um conjunto de variáveis. 

A análise multivariada trata da aplicação de métodos e técnicas que permitem, a partir de 

diversas observações, identificar a relação entre as variáveis envolvidas em determinado fenômeno. 

Fazem parte da análise multivariada o método das componentes principais e a classificação 

multivariada. 

Davis (1986) menciona alguns exemplos de aplicação da técnica de análise de componentes 

principais em geologia. Um dos exemplos mencionados é o estudo de Krumbein (1970) para 

diferentes granulometrias, com base em uma série de amostras do solo da baía de Baratara 

(Louisiana, EUA).  

Em sua pesquisa para a região metropolitana do Rio de Janeiro, Carvalho (1995, 1997) 

aplicou componentes principais para selecionar indicadores de renda, escolaridade, saneamento, 

demografia e inserção domiciliar, com base nos dados do censo de 1991 (FIBGE, 1993). A análise 

foi realizada, primeiramente, de forma separada para cada tema, selecionando-se alguns indicadores 

por bloco temático. Posteriormente, foi feita uma nova análise de componentes principais com 

todos os indicadores extraídos da primeira análise. O objetivo desse trabalho era obter os 
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indicadores que melhor estariam representando os temas mencionados anteriormente para a região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Posteriormente, a autora realizou uma classificação multivariada 

dos setores censitários, analisando a distribuição espacial da classificação realizada.  

 

METODOLOGIA 

Classificação multivariada 

Também conhecida como análise de agrupamentos, a classificação multivariada consiste em 

uma técnica de separação de objetos em grupos por grau de similaridade. Os grupos são formados 

com base em medidas de distância e os objetos de cada grupo tendem a possuir as mesmas 

características. O principal objetivo da  classificação multivariada é obter o menor número de 

grupos possíveis, sendo que cada elemento pertencente a um determinado grupo possui 

características bem semelhantes aos dos outros elementos de seu grupo. 

Segundo Dillon e Goldstein (1984), o processo de agrupamento de vários elementos começa a 

partir de p medidas de n  elementos. É formada, então, uma matriz n x p com esses dados, que será 

transformada em outra matriz n x n denominada matriz de similaridade. Os elementos da matriz de 

similaridade são as medidas de distância entre os vários elementos da matriz original. Então, é 

escolhido um método de agrupamento que define quais as regras e parâmetros a considerar para a 

formação dos grupos. Com base nesse procedimento, aplica-se o método escolhido, obtendo-se, 

então, k grupos dos elementos originais. Cabe ressaltar que o objetivo central do agrupamento dos 

elementos é atingir a menor variância possível intra-grupos e a maior possível inter-grupos. Como 

etapa final do processo de agrupamento, tem-se a caracterização dos perfis de cada grupo a partir 

das estatísticas de cada variável analisada.  

É notório que a formação dos grupos na classificação multivariada é resultante da análise de 

medidas de distância entre os vários elementos. Segundo Bussab et al. (1990), a distância entre dois 

objetos na análise de agrupamento quantifica o quanto eles são distintos. Uma das equações mais 

utilizadas para determinação dessa distância consiste na distância euclidiana.  

Considerando um conjunto de M elementos e N variáveis, tem-se para cada elemento I e 

variável um valor A(I,J). A distância Euclidiana entre os vários elementos da matriz M x N é 

definida da seguinte forma: 

 

D(I,K) = (∑{1 < J < N}[A(I,J)-A(K,J)]²)1/2 (1) 

 

Esse método de agrupamento constitui-se em um dos mais aplicados para grandes números de 

objetos (Bussab et al., 1990; Davis, 1986). O método k-médias de classificação procura maximizar a 

variância entre-grupos  e minimizar a variância intra-grupos a partir da combinação dos elementos. 
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O objetivo central desse método é buscar o agrupamento que está a menor distância do objeto. Por 

se tratar de uma grande quantidade de dados e variáveis, pode-se ter muitas dificuldades de se 

chegar na distância mínima para os diferentes grupos. Considera-se, pois, a técnica de otimização 

local. 

Considerando M casos e N variáveis, tem-se que cada caso I possui um determinado valor J. 

Pode-se formar, dependendo do número de grupos, P(M,K) partições, sendo que cada um dos casos 

pertencem a um agrupamento K. A média de cada variável J para o grupo K é representada por 

B(L,J), sendo o número de casos em L representado por N(L) (Hartingan, 1975). A representação 

das distâncias dos objetos e do erro associado a cada combinação são calculados por: 

 

∑ −≤≤= 2/12 ))],(),(}[1{(),( JIBJIANJLID  (2) 

∑ ≤≤= 2)](,[}1{()],([ ILIDMIKMPe  (3) 

 

Quanto menor o valor de e[P(M,K)], mais homogêneos são os elementos dentro de cada 

grupo e melhor será a partição (Bussab et al., 1990). Os objetos são agrupados de diversas formas e, 

para cada combinação, calcula-se o erro e[P(M,K)]. O objetivo principal é conseguir uma 

combinação com o menor valor possível para .  )],([ KMPe

A primeira etapa da classificação pelo método k-médias é definir o número K de sementes 

iniciais. Calcula-se o erro associado a essa combinação inicial, conforme a fórmula do erro na 

Equação 10. Move-se, então, o primeiro objeto para os demais grupos e verifica-se os 

correspondentes valores para e[P(M,K)]. Desloca-se o objeto para a combinação que gerar um 

melhor resultado para e[P(M,K)]. O cálculo da diminuição na soma de quadrados residual ao mover 

o objeto, para um grupo L é dada por: 

1)]1([
)]1(,1()]1([

1)(
),1()( 22

−
−

+ LN
LDLN

LN
LDLN

 (4) 

Ao realocar um objeto e havendo melhora na configuração dos objetos, muda-se o objeto e 

recalculam-se as estatísticas. Repete-se esse procedimento até que o erro atenda o critério de 

convergência estabelecido.  

Neste trabalho, foi utilizado o método k-médias de agrupamento, maximizando a variância 

entre-grupos e minimizando a variância intra-grupos.  

 

Indicadores de Desenvolvimento 

A utilização de indicadores socioeconômicos como forma de caracterizar o bem-estar de uma 

população tem crescido muito nos últimos tempos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD, 1997), o progresso humano e a evolução das condições de vida das 

pessoas não podem ser medidos somente por sua dimensão econômica. Em função desse aspecto, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou indicadores com o intuito de 

analisar o bem-estar e a qualidade de vida de municípios, estados e países. Dentre tais indicadores, 

pode-se destacar o índice de desenvolvimento humano (IDH), o índice municipal de 

desenvolvimento humano (IDH-M) e o índice de condições de vida. 

O IDH é um índice que procura identificar o nível socioeconômico de uma determinada 

unidade geográfica, contemplando os seguintes temas básicos: 

 longevidade - reflete, entre outras, as condições de saúde da população e a medida 

pela esperança de vida ao nascer; 

 educação - medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa 

combinada de matrícula nos níveis de ensino fundamental, médio e superior; 

 renda - medida pelo poder de compra da população, baseado no produto interno 

bruto (PIB) per capita ajustado ao custo de vida local, para torná-lo comparável entre países e 

regiões, através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra – PPC (PNUD, 

1997). 

A concepção do índice de desenvolvimento humano tinha como principal objetivo analisar o 

nível socioeconômico de países e grande regiões. Havia, então, uma necessidade de se elaborar um 

indicador adequado aos municípios. PNUD (1997) elaborou o índice municipal de desenvolvimento 

humano (IDH-M). As principais diferenças na concepção desse indicador em relação ao IDH são: 

 todas as informações extraídas, com o intuito de garantir a homogeneidade dos 

dados, devem ser obtidas dos censos; 

 o PIB per capita e a taxa combinada de matrícula como indicador do nível 

educacional, computados no IDH, são substituídos pelos indicadores renda per capita média do 

município e número médio de anos de estudo da população adulta; 

 a taxa de alfabetização de adultos é substituída pela taxa de analfabetismo. 
 

ESTUDO DE CASO 

A análise multivariada, neste estudo,  foi realizada com base em indicadores de risco. As 

informações foram obtidas com base na pesquisa global do censo de 1991 (FIBGE, 1993) e 2000 

(IBGE, 2002), pesquisa baseada em informações sobre a população brasileira, destacando-se renda, 

escolaridade, habitação, infra-estrutura urbana e densidade domiciliar, entre outras. 

O questionário do censo divide-se em duas partes: a primeira dedicada ao domicílio e a 

segunda dedicada a cada morador (FIBGE, 1993; Carvalho, 1997). Escolheu-se o município de 

Niterói como estudo de caso.  
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Localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o município de Niterói 

possui uma população de cerca de 460.000 hab distribuídos em uma área de 129.84km² 

(IBGE,2002).  

Os bairros do município encontram-se distribuídos em cinco regiões de planejamento segundo 

o plano diretor de Niterói (Prefeitura Municipal de Niterói, 1993). A Figura 1 ilustra a distribuição 

dos bairros de Niterói, e a Figura 2 discrimina as regiões de planejamento. 
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Figura 1 -  Distribuição dos bairros do  município de Niterói. 
 

 
Figura 2 - Regiões de planejamento do município de Niterói. 

Fonte: SECITEC (1999b). 
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RESULTADOS E ANÁLISES 

A análise espacial foi realizada com base nos indicadores selecionados em Teixeira (2001) e 

Teixeira et al (2001). Nesses estudos foram aplicadas técnicas de redução de dados e as 7 variáveis 

selecionadas foram as seguintes:  
 

 proporção de domicílios com ligação interna e ligados na rede de água (INTCRED); 

 proporção de chefes de família com segundo grau ou mais (CFSEGMA); 

 proporção de casas (CASAS); 

 renda nominal do chefe de família (RENDANOM); 

 proporção de domicílios ligados a rede de esgotamento sanitário (REDESG); 

 número médio de pessoas por domicílios (NEMEDPES); 

 proporção de domicílios com coleta regular de lixo (COLRGLIX). 

 

O processo de classificação de Teixeira (2001) e Teixeira et al. (2001) gerou 6 grupos 

distintos, sendo que suas caracteríticas são as seguintes:  

 

 classe 1 – classe constituída com setores de maior renda, maior nível de escolaridade, 

melhor cobertura nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo; 

além disso, esse grupo possui baixo número de pessoas por domicílio e pouca quantidade de 

casas; 

 classe 2 – possui alto indicador de renda se comparado com os outros grupos, e o 

segundo melhor indicador de escolaridade; ressalta-se, também, o fato deste grupo apresentar 

ótimos indicadores de saneamento, só perdendo para os setores da classe 1;  

 classe 3 – os setores desse grupo possuem ótimo atendimento da cobertura das redes 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário; entretanto, são caracterizados como setores 

de baixa renda, e o nível de escolaridade não é muito alto; 

 classe 4 – apesar de apresentar uma renda melhor do que a classe 2, essa classe 

possui baixíssimo nível de atendimento para o item de esgotamento sanitário; adicionalmente, 

os setores desse grupo apresentam um atendimento regular do sistema de abastecimento de água 

(INTCRED); 

 classe 5 – constitui no segundo pior grupo no aspecto de risco à saúde; possui baixo 

indicador de renda (RENDANOM) e de escolaridade (CFSEGMA); possui também o pior 

indicador de esgotamento sanitário (REDESG), e grande parte dos domicílios não são atendidos 

por rede de abastecimento de água; 
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 classe 6 – essa classe possui os setores com pior renda domiciliar e escolaridade, com 

baixos indicadores de saneamento (INTCRED e REDESG) e maior número de pessoas por 

domicílios (NEMEDPES). 

 

Neste estudo foram realizadas análises da evolução temporal dos indicadores e da 

classificação socioeconômica. Inicialmente, é apresentada a Tabela 1, que mostra uma melhora nos 

indicadores de desenvolvimento para o município de Niterói, que permanece ainda no primeiro 

lugar em qualidade de vida no estado do Rio de Janeiro. As Tabelas 2 e 3 mostram as medidas 

estatísticas de cada indicador para os censos de 1991 e 2000, respectivamente. 

 

 

 
 

Tabela 1 – Indicadores de desenvolvimento humano para o município de Niterói para os anos de

1991 e 2000.(Fonte: IPEA, 2003). 

 
 
 

 

Ano Municipio Esperança de vida ao 
nascer (anos) IDH-M Educação IDH-M Longevidade IDH-M Renda IDH-M

1991 Niterói/RJ 64,80 0,83 0,66 0,97 0,82
2000 Niterói/RJ 73,49 0,96 0,81 0,89 0,89

 

Tabela 2 – Medidas estatísticas de cada indicador para o censo de 1991 (Teixeira, 2001). 
INDICADOR 

ESTATÍSTICA 
INTCRED CFSEGMA CASAS RENDANOM REDESG NEMEDPES COLRLIX

Valor mínimo 0,0000 0,0116 0,0000 -1,2781 0,0000 1,7700 0,0000 
1º quartil 0,6469 0,2344 0,1223 -0,8022 0,1100 3,1800 0,7777 

Média 0,7517 0,4953 0,5786 0,0293 0,6748 3,4659 0,8553 
Mediana 0,9836 0,5325 0,6777 -0,2210 0,9777 3,4600 0,9944 
3º quartil 1,0000 0,7585 0,9956 0,7533 1,0000 3,7925 1,0000 

Valor máximo 1,0000 0,9315 1,0000 3,8233 1,0000 4,5600 1,0000 
Total de observações 480 480 480 480 480 480 480 

Variância 0,1400 0,0717 0,1694 0,9786 0,1777 0,1879 0,0553 
Desvio padrão 0,3741 0,2678 0,4116 0,9892 0,4215 0,4334 0,2351 

 

Tabela 3 – Medidas estatísticas de cada indicador para o censo de 2000. 
INDICADOR 

ESTATÍSTICA 
INTCRED CFSEGMA CASAS RENDANOM REDESG NEMEDPES COLRLIX

Valor mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 -1,1837 0,0000 0,0000 0,0000 
1º quartil 0,7690 0,3169 0,0802 -0,7747 0,4643 2,8718 0,9799 

Média 0,7763 0,5375 0,5677 0,0000 0,7343 3,1171 0,9555 
Mediana 0,9885 0,5787 0,7389 -0,3206 0,9738 3,1850 1,0000 
3º quartil 1,0000 0,7518 0,9749 0,5330 1,0000 3,4715 1,0000 

Valor máximo 1,0000 0,9541 1,0000 5,3605 1,0000 4,0706 1,0000 
Total de observações 705 705 705 705 705 705 705 

Variância 0,1381 0,0622 0,1744 1,0000 0,1372 0,2919 0,0185 
Desvio padrão 

0,3717 0,2494 0,4176 1,0000 0,3704 0,5403 0,1362 
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Analisando os resultados das variáveis para os dois censos, identifica-se; 
 

 uma alteração pouco significante do indicador de abastecimento de água, 

permanecendo quase que inalterado; 

 aumento de cerca de 6% do indicador de esgotamento sanitário ; 

 aumento no indicador de escolaridade; 

 diminuição do número médio de habitantes por domicílio; 

 aumento de cerca de 10% no indicador de coleta de lixo. 

Realizou-se, então, uma nova classificação, baseada nos mesmos critérios de Teixeira (2001) 

e Teixeira et al (2001), só que agora para os dados de 2000. As Tabelas 4 e 5 mostram algumas 

medidas estatísticas de cada indicador, por classe, para os censos de 1991 e 2000 respectivamente. 

Posteriormente, são apresentadas as Figuras 5, 6, 7 e 8 com a distribuição espacial de alguns 

indicadores e os resultados da classificação para os dois censos. Por sua vez, as Figuras 9 e 10 

contêm resultados da classificação multivariada para os anos de 1991 e 2000. 
 

Tabela 4 - Média de cada indicador para as 6 classes finais com base em informações do 

censo de 1991. 

INDICADOR CLASSES Número 
de setores intcred cfsegma casas rendanom redesg nemedpes colrglix 

1 43 0,995 0,812 0,067 1,929 0,997 3,253 0,998 
2 102 0,993 0,775 0,156 0,831 0,986 3,127 0,996 
3 145 0,966 0,517 0,502 -0,344 0,952 3,269 0,969 
4 14 0,510 0,721 0,913 1,805 0,030 3,767 0,922 
5 32 0,128 0,507 0,984 0,237 0,008 3,689 0,800 
6 144 0,454 0,156 0,985 -0,948 0,290 3,889 0,605 

Obs: Os indicadores INTCRED, CFSEGMA, CASAS, REDESG e COLRGLIX variam entre 
0 e 1 

 O indicador RENDANOM foi normalizado para média 0 e desvio padrão 1 
 

Tabela 5 - Média de cada indicador para as 6 classes finais, com base em informações do 

censo de 2000. 

INDICADOR CLASSES Número 
de setores intcred cfsegma casas rendanom redesg nemedpes Colrglix 

1 19 0,732 0,804 0,409 3,174 0,703 3,111 0,999 
2 63 0,989 0,776 0,125 1,740 0,985 2,926 0,999 
3 117 0,987 0,773 0,160 0,613 0,987 2,871 0,999 
4 163 0,985 0,645 0,290 -0,305 0,975 2,820 0,995 
5 79 0,154 0,591 0,982 0,295 0,128 3,450 0,978 
6 255 0,717 0,284 0,945 -0,802 0,619 3,475 0,922 

Obs: Os indicadores INTCRED, CFSEGMA, CASAS, REDESG e COLRGLIX variam entre 
0 e 1 

 O indicador RENDANOM foi normalizado para média 0 e desvio padrão 1 
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Figura 3 – Distribuição do indicador de escolaridade para o censo de 1991. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 – Distribuição do indicador de escolaridade para o censo de 2000. 
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Figura 5 – Distribuição espacial do indicador de água para o censo de 1991. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6 – Distribuição do indicador de água para o censo de 2000. 
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Figura 7 – Distribuição espacial do indicador de renda para o censo de ano de 1991. 
 
 

 
 

Figura 8 – Distribuição do indicador de renda para o censo de 2000. 
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Figura 9 – Resultado da classificação multivariada para o censo de 1991. 
 
 

 
 

Figura 10 – Resultado da classificação multivariada para o censo de 2000. 
 

Analisando os mapas de escolaridade, nota-se uma melhora acentuada no nível de instrução 

da população. A quantidade de setores enquadrados na pior faixa de escolaridade diminuiu 

sensivelmente de 1991 para 2000. Em geral, houve uma melhora em todas as regiões do município, 

destacando-se as alterações nos setores dos bairros de Pendotiba. 

As Figuras 7 e 8 apontam para uma tendência de melhora na cobertura de abastecimento de 

água de oeste para leste do município. Entretanto, nota-se, ainda, uma faixa muita extensa sem 
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cobertura de rede, excetuando dois setores do bairro de Camboinhas. Isso decorre, possivelmente, 

do fato dos bairros que englobam os setores a oeste apresentarem as maiores densidades 

demográficas do município. Além disso, cabe ressaltar que, historicamente, o processo de ocupação 

no município promoveu-se a partir dos bairros dessas regiões. 

Com relação aos mapas da distribuição espacial do indicador de renda, verifica-se um 

comportamento espacial muito parecido entre os dois censos. Nota-se que as alterações mais 

significativas foram identificadas em setores da região oceânica e do bairro de São Francisco.  

Analisando-se o resultado da classificação (Figuras 9 e 10), pode-se notar uma alteração na 

classificação de muitos setores da região das praias da baía. Muitos setores censitários que foram 

classificados no ano de 1991 na classe 2 e 3, migraram para a 3 e 4 em 2000, respectivamente. Já 

vários setores da classe 4 de 1991, principalmente os localizados no bairro de São Francisco, 

migraram para as classes 1 e 2. Nota-se também uma melhora acentuada nos setores do bairro de 

Camboinhas e Itacoatiara. Entretanto, os setores enquadrados nas classes 5 e 6 quase não sofreram 

alteração. A região de carência identificada na faixa central identificada para o ano de 1991 

permanece em 2000, destacando os setores dos bairros das regiões de Pendotiba e norte.  

Com o intuito de contrastar as classificações realizadas com o problema de saúde no 

município, procurou-se fazer um análise preliminar de dados de doenças relacionadas com 

saneamento. 

O setor de saúde sofre com um problema sério de subnotificação de doenças. Excetuando-se 

os casos de notificação compulsória, muitos casos não são registrados. Isso acaba por dificultar a 

análise, pois dados pouco confiáveis dificultam o estabelecimento de relações conclusivas de forma 

a subsidiar uma estratégia de atuação na área de saneamento com vistas a minorar o quadro de 

problemas relativos à ocorrência de doenças de veiculação hídrica. 

Segundo Grisi e Sucupira (2001), por exemplo, a diarréia aguda é a condição clínica em que 

ocorre perda anormal de água e eletrólitos por via intestinal, decorrente do rompimento do 

equilíbrio das funções fisiológicas do tubo digestivo (digestão, absorção e secreção). Essa 

morbidade caracteriza-se por alteração do hábito intestinal com aumento do número de evacuações 

e diminuição da consistência das fezes. Pode ser acompanhada por vômitos e febre. 

Sigaud e Rezende (2001) destacam que as crianças oriundas de famílias que vivem em 

condições socioeconômicas desfavoráveis (em situação de pobreza e miséria) estão sujeitas a um 

maior risco de adoecimento e morte por diarréia. Esses autores mencionam que a disponibilidade de 

rede de água e esgoto adequada é a medida mais eficaz no controle das diarréias, reduzindo a 

morbidade de forma considerável. Neste aspecto, ressalta-se a importância da educação da 

comunidade no sentido de valorização das condições de saneamento básico, convertendo-a em 

prioridade também para os governos. Dentro desse contexto, no processo de escolha de uma doença 
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a ser investigada no presente trabalho, procurou-se selecionar uma de notificação compulsória, a 

diarréia aguda. 

A incidência de diarréia aguda foi calculada baseada nos casos registrados no ano de 2000, 

que foram fornecidos pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVIG) da Prefeitura do 

Município de Niterói. Os dados apresentados na Figura 11 foram calculados da seguinte forma: 

000.100
.

x
dobairroHab

CasosIncidência =  (5) 

 

 
 

Figura 11 - Cruzamento da classificação realizada com dados de incidência de diarréia aguda. 

 

Analisando o cruzamento dos dados de incidência com o resultado da classificação 

multivariada verifica-se que os bairros com as maiores incidências (Tenente Jardim, Matapaca, 

Várzea das Moças e Gragoatá) apresentam setores, em sua maioria, enquadrados nas piores classes 

(5 e 6). Adicionalmente, identifica-se que o bairro de Rio do Ouro, que também apresentou alta 

incidência, contém, em sua maioria, setores censitários classificados nas classes 5 e 6. Por outro 

lado, pode-se notar que vários bairros com setores nas piores classes apresentaram baixos valores de 

incidência, podendo-se destacar, por exemplo, os bairros do Cantagalo, Caramujo, Jurujuba, 

Charitas e outros.  

Observando ainda os dados de incidência de diarréia aguda dos bairros de Niterói, identifica-

se que alguns bairros, apesar de apresentarem melhores indicadores socioeconômicos do que outros, 

apresentam valores de incidência maiores. Isso pode ser verificado quando compara-se os dados de 
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incidência dos bairros do Cantagalo e Fonseca com os de  São Francisco, Boa Viagem e Itacoatiara, 

por exemplo.  

Finalmente, uma das razões para as aparentes inconssistências salientadas pode estar 

relacionada com problemas de notificação dos casos ocorridos. Uma investigação mais aprofundada 

é, pois, necessária. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste trabalho de pesquisa, buscou-se abordar questões relativas às deficiências no 

atendimento dos serviços de saneamento, além da evolução temporal da distribuição espacial de 

indicadores hídricos e socioeconômicos.  

Na primeira etapa do trabalho, foram realizadas análises incorporando as informações do 

último censo de 1991. Identificou-se, inicialmente, uma alteração pouco significante do indicador 

de abastecimento de água, um aumento de cerca de 6% do indicador de esgotamento sanitário, 

aumento no indicador de escolaridade, diminuição do número médio de habitantes por domicílio e 

um aumento de cerca de 10% no indicador de coleta de lixo.  

É importante destacar a considerável melhora no indicador de escolaridade. Os mapas com a 

distribuição espacial do indicador de escolaridade demonstram uma diminuição acentuada no 

número de setores classificados na pior faixa deste indicador (Figuras 5 e 6). Adicionalmente, 

identificou-se um comportamento muito parecido, entre a realidade de 1991 e 2000 (Figuras 7 e 8), 

para o indicador de renda. As alterações foram verificadas em um número reduzido de setores.  

Este trabalho identificou uma tendência de melhora na cobertura de abastecimento de água de 

oeste para leste do município. No entanto, nota-se, ainda, uma faixa muita extensa sem cobertura de 

rede, excetuando dois setores do bairro de Camboinhas. Isso decorre, possivelmente, do fato dos 

bairros que englobam os setores a oeste apresentarem as maiores densidades demográficas do 

município. Além disso, cabe ressaltar que, historicamente, o processo de ocupação no município 

promoveu-se a partir dos bairros dessas regiões. Cabe ressaltar que, posteriormenteà pesquisa do 

censo, foram realizadas várias intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

principalmente na faixa em vermelho da Figura 8. Essas informações necessitam ser incorporadas 

em novos estudos de forma a contemplar, de forma mais fiel, a realidade local.  

Identificou-se, também, uma modificação no enquadramento dos setores classificados para o 

censo de 1991, quando comparados com o resultado do de 2000. Houve uma migração de setores 

entre as classes. Essa transição verificada deve-se, possivelmente, à acentuada expansão verificada 

para a região oceânica do município, na última década. 

Posteriormente foram realizadas análises de cruzamento de informações de dados de 

incidência com a classificação gerada para o ano de 2000. Analisando o resultado desse cruzamento 
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verificou-se que bairros com as maiores incidências registradas (Tenente Jardim, Matapaca, Várzea 

das Moças e Gragoatá) apresentaram setores, em sua maioria, enquadrados nas piores classes (5 e 

6). Adicionalmente, verificou-se que o bairro de Rio do Ouro, que também apresentou alta 

incidência, possui também, em sua maioria, setores censitários classificados nas classes 5 e 6. 

Entretanto, pôde-se notar que vários bairros com setores nas piores classes apresentaram 

baixos valores de incidência, podendo-se destacar, por exemplo, os bairros do Cantagalo, Caramujo, 

Jurujuba, Charitas e outros. Observando ainda os dados de incidência de diarréia aguda dos bairros 

de Niterói, identificou-se que alguns bairros, apesar de apresentarem melhores indicadores 

socioeconômicos do que outros, apresentam valores de incidência maiores. Isso pode ser verificado 

quando comparam-se os dados de incidência dos bairros do Cantagalo e Fonseca com os de  São 

Francisco, Boa Viagem e Itacoatiara, por exemplo. Essa aparente incongruência pode estar 

relacionada com problemas de notificação dos casos ocorridos. 

Recomenda-se que novas análise sejam feitas de forma a esclarecer e melhor estabelecer 

análises de cruzamento entre informações de incidência e da rede saúde com as classificações de 

1991 e 2000. 
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