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Resumo - A seleção de variáveis sócio-econômicas constitui-se em um importante fator na 

caracterização de populações. Dessa forma, este trabalho tem como principal objetivo analisar a 

importância de variáveis sócio-econômicas na definição de áreas prioritárias de investimento em 

saneamento. O município de Niterói foi escolhido para estudo de caso. Utilizou-se o método de 

componentes principais com o intuito de identificar quais os indicadores mais representativos. 

Nessa análise, os temas escolhidos foram: saneamento, renda, escolaridade, habitação e demografia. 

Partindo-se de 52 variáveis, foram selecionados 7 indicadores como os mais representativos. 

Realizou-se, então, uma classificação multivariada pelo método k-médias de agrupamento, 

buscando-se identificar, através da formação dos grupos, estratos sócio-econômicos diferenciados. 

Foi possível discriminar a área de estudo em seis classes..  

 

Abstract - The selection of socio-economic variables 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 socio-economic variables in the definition of the most important areas for 

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

components method was used to identify which are the main indicators in the study. In this work, 

the subjects analyzed were: sanitation, income, education, housing and demography. Based on 52 

initial variables, the 7 most important indicators were selected. It was then conducted a cluster 

analysis by the k-means method, searching, through the established groups, for different socio-

economic classes. It was possible to discriminate the study area in six classes. 
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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 

sócio-econômicos. 



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 sócio-econômicos 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 sócio-econômicos 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 sócio-

econômicas. Carvalho (1997) ressalta ainda que uma análise de variáveis sócio-econômicas 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. 

 

Análise espacial 

 

Alguns estudos abordam relações de risco com fatores ambientais e sócio-econômicos, a 

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

(1997), Barcellos (1997), Medronho (1999) e Medronho et al. (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 indicadores sócio-econômicas bem como identificar a distribuição espacial 

de diferentes grupos sócio-econômicos, 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 necessária 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 

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 

 

Geoprocessamento e sistemas de informação geográfica 

 

Os termos geoprocessamento e sistemas de informação geográfica (SIG) são, muitas vezes, 

confundidos. Na verdade, o geoprocessamento consiste em uma tecnologia que, através da 

localização e do processamento de dados geográficos, integra uma série de disciplinas, 

equipamentos, programas, processos, entidades, dados, metodologias e pessoas para coleta, 

tratamento, análises e apresentação da informação associada a mapas digitais georreferenciados.  

Analisando as definições de Rocha (2000), Xavier-da-Silva e Carvalho Filho (1993) e 

Nageshwar et al. (1992), pode-se considerar um sistema de informação geográfica como sendo um 

conjunto de ferramentas  que analisam e gerenciam dados espaciais. Esse sistema possui capacidade 

para aquisição, armazenamento, tratamento, integração, processamento, recuperação, 

transformação, manipulação, modelagem, atualização, análise e exibição de informações digitais 

georreferenciadas, topologicamente estruturadas, associadas ou não a um banco de dados 

alfanuméricos.  

Os sistemas de informação geográfica vêm se constituindo em uma das principais técnicas de 

geoprocessamento. O avanço tecnológico vem contribuindo para o crescimento da aplicação dessa 

técnica em várias áreas do conhecimento. Além de permitir uma maior dinâmica no tratamento das 

informações e visualização dos fenômenos, o SIG constitui uma ferramenta importantíssima na 

análise de tomada de  decisão. Xavier-da-Silva (1999) afirma que a evolução da informática torna 

possível manusear, armazenar e analisar grandes quantidades de informações de maneira menos 

trabalhosa e mais eficiente. 

Neste trabalho, utilizam-se técnicas de análise espacial com o intuito de caracterizar e analisar 

a variabilidade de indicadores sócio-econômicos bem como identificar a distribuição espacial de 

diferentes grupos sócio-econômicos com base em uma análise de agrupamentos. 

 



Análise de componentes principais 

 

A incorporação de muitas variáveis no objeto de estudo pode originar alguns problemas de 

ordem prática. Por exemplo, em estudo que envolva 20 variáveis, há 190 correlações. Quando o 

número de variáveis passa para 40, o número de correlações passa para 780, crescendo à medida 

que o número de variáveis aumenta. A compreensão torna-se, então, cada vez mais difícil. Por essa 

razão, técnicas de redução do número de variáveis podem contribuir para a atenuação de tais 

problemas.  

Segundo Dillon e Goldstein (1984), o objetivo da análise de componentes principais é 

determinar quais variáveis explicam da melhor forma a variação dos dados através de um menor 

número possível de variáveis. Essa transformação é feita de forma a manter a variabilidade 

existente, com o mesmo número de eixos originais, mas não mais correlacionados entre si. Davis 

(1986) afirma que as componentes principais correspondem aos autovetores da matriz de 

covariância ou da matriz de correlação do problema. 

As componentes principais são obtidas a partir da combinação linear das variáveis originais. 

São gerados novos eixos ortogonais, que são os autovetores da matriz de covariância original. As 

componentes são extraídas de forma que a primeira componente, denotada por PC(1),  contribui para 

a maior variação dos dados. PC(1) é obtida através da combinação linear das variáveis Xj, sendo j = 

1,2,...,p. 

 

     PC(1) = w(1)1X1 + w(1)2X2 + ... + w(1)pXp         (1) 

  

Considerando-se p variáveis e n observações, pode-se construir uma matriz M de 

covariâncias. Nessa matriz, os elementos da diagonal principal são as variâncias das variáveis e os 

demais elementos, valores das covariâncias entre pares de variáveis (Richards, 1986; Davis, 1996; 

Landim, 2000). A determinação das componentes pode ser realizada através da equação 

 

     (M -Λ.I).Y = 0             (2) 

  

onde Y representa a matriz dos autovetores, Λ é a matriz em que os termos da diagonal 

principal são os autovalores e I é a matriz identidade.  

Rearranjando os termos da Equação 2 vem: 

 

     MY = YΛ             (3) 

 



Multiplicando-se ambos os lados da Equação 3 pela matriz transposta de Y, Y', tem-se: 

 

     M = YΛY’             (4) 

 

O vetor das componentes é, então, determinado por: 
 

     C = Y’X             (5) 

 

onde X é a matriz dos dados originais e C corresponde ao vetor das componentes. 

Os autovalores da matriz  Λ representam as variâncias dos dados originais e a soma de todos 

eles gera o traço da matriz Λ, conforme denotado por: 

 

     Tr (Λ) = Σ λ(ϕ)             (6) 

 

A partir da determinação do traço da matriz Λ , pode-se analisar a importância relativa de 

cada componente no sistema.  

Neste estudo, realizou-se uma análise de componentes principais com o objetivo de selecionar 

quais os indicadores sócio-econômicos melhor caracterizavam a área de estudo.  

 

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 (Figura 



2). 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 Bassab 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        (7) 

 

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

objetos (Bassab 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. 

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        (8) 

 

     ∑ ≤≤= 2)](,[}1{()],([ ILIDMIKMPe         (9) 

 

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

grupo e melhor será a partição (Bassab 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([
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−
−
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         (10) 

 

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.  

 

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), 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. Foram construídos indicadores para os blocos temáticos de renda, 

escolaridade, habitação, demografia e saneamento (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Indicadores por bloco temático. 

Bloco temático indicador identificação 

rendanom Renda nominal do chefe de família 

cfrendme Chefes com renda até meio salário mínimo 

cfreme1 Chefes com renda de 1/2 a 1 salário mínimo 

cfre1.2 Chefes com renda de 1 a 2 salário mínimo 

cfre2.3 Chefes com renda de 2 a 3 salários mínimos 

cfre3.5 Chefes com renda de 3 a 5 salários mínimos 

Renda 

cfr10.15 Chefes com renda de 10 a 15 salários mínimos 



Tabela 1 (continuação) – Indicadores por bloco temático. 

cfr15.20 Chefes com renda de 15 a 20 salários mínimos 

cfr20mai Chefes com renda maior do que 20 salários mínimos 

compdom Média de empregados por domicílios 

Renda 

emppdom Média de cômodos por domicílios 
improvis Domicílios improvisados 

casas Casas 
apartame Apartamentos 
c.modos Casas de cômodos 
coletivo Domicílios coletivos 
resisold Residências isoladas 
resconpo Residências em conjuntos populares 
subnorma Residências sub-normais 

dprterpr Domicílios próprios com terreno próprio 

conprtpr Construção própria e terreno não próprio 

domaluga Domicílios alugados 

Habitação 

domcedid Domicílios cedidos 

muac5alf Mulheres acima de cinco anos alfabetizadas 

hoac5alf Homens acima de cinco anos alfabetizadas 

popac5al População acima de cinco anos alfabetizada 

cfmalfab Chefes de família mulheres alfabetizadas 

cfhalfab Chefes de família homens alfabetizados 

cfesc1 Chefes de família com escolaridade < 1 ano 

cfesc1.3 Chefes de família com escolaridade de 1 a 3 anos 

cfesc4.7 Chefes de família com escolaridade de 4 a 7 anos 

cesc8.10 Chefes de família com escolaridade de 8 a 10 anos 

cec11.14 Chefes de família com escolaridade de 11 a 14 anos 

cec15.m Chefes de família com escolaridade de 15 anos ou mais  

Escolaridade 

cfcsegma Chefes de família com segundo grau ou mais 
ligint Domicílios com ligação interna de água 

Saneamento 
rede Domicílios com ligação interna  e ligados na rede de água 



  Tabela 1 (continuação) – Indicadores por bloco temático. 

intcred Domicílios com ligação interna e ligados na rede de água 

intsrede Domicílios sem ligação interna de água 

sintcred Domicílios sem ligação interna e ligados na rede de água 

sintsred 

Domicílios sem ligação interna e sem ligação na rede de 

água 

redesg Domicílios ligados na rede de esgotamento sanitário 

fossas Domicílios com fossas 

outesg Domicílios com outro tipo de esgotamento 

semesg Domicílios sem qualquer tipo de esgotamento  

colrglix Domicílios com coleta regular de lixo 

lixent Domicílios onde o lixo é enterrado 

lixqueim Domicílios onde o lixo é queimado 

Saneamento 

lixstrat Domicílios onde o lixo não recebe tratamento 

nemedpes Média de habitantes por domicílios 

medianm Mediana etária de mulheres Demografia 

medianh Mediana etária de homens 

 

Localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, o município de Niterói 

possui uma população de 450.364 distribuída em uma área de 129.84km² (SECITEC, 1999a). Esse 

total representa 3,36% da população fluminense e 0,29% da população brasileira, sendo o quinto 

município mais populoso do estado e o trigésimo primeiro do país (SECITEC, 1999a). 

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 dessas regiões no município. 



 

 
Figura 1 - Regiões de planejamento do município de Niterói. 

Fonte: SECITEC (1999b). 

 

RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A partir dos dados do censo, foram calculados os indicadores para cada setor censitário. Os 

setores que não apresentaram qualquer tipo de informação foram descartados.  

Após o cálculo de cada indicador, realizou-se uma análise de componentes principais para os 

temas saneamento, renda, escolaridade e habitação. A seleção foi feita analisando os valores das 

duas primeiras componentes, tendo em vista a informação da importância relativa de cada 

componente. A Tabela 2  apresenta os resultados obtidos na análise de componentes principais. 

 

Tabela 2 – Resultado da análise de componentes principais para as duas primeiras componentes. 

Componentes  Bloco temático Indicador 1 2 
rendanom 0,3756 0,0232 
cfrendme -0,1902 0,3988 
cfreme1 -0,2673 0,4166 
cfre1.2 -0,3199 0,1306 
cfre2.3 -0,2904 -0,3362 
cfre3.5 -0,0848 -0,6962 

cfr10.15 0,3558 -0,0919 
cfr15.20 0,3632 0,0682 
cfr20mai 0,3522 0,1567 
compdom 0,3601 -0,0240 

renda 

emppdom 0,2124 0,1175 



Tabela 2 (continuação) – Resultado da análise de componentes principais para as duas primeiras 

componentes. 

improvis -0,0090 0,3545 
casas 0,6500 -0,2591 

apartame -0,6497 0,2585 
c.modos -0,0074 0,0411 
coletivo -0,0076 -0,0061 
resisold -0,1829 -0,6317 
resconpo -0,0231 0,0849 
subnorma 0,2063 0,5463 
dprterpr -0,1448 -0,2237 
conprtpr 0,2237 0,3258 

domaluga -0,0883 -0,0577 

habitação 

domcedid 0,0070 -0,0418 
muac5alf 0,3160 -0,0313 
hoac5alf 0,1560 -0,4229 
popac5al 0,3288 -0,1914 
cfmalfab -0,3097 0,0528 
cfhalfab -0,2970 0,2732 
cfesc1 -0,3174 0,2005 

cfesc1.3 -0,3104 -0,0208 
cfesc4.7 -0,2957 -0,2995 
cesc8.10 -0,1075 -0,6393 
cec11.14 0,2977 -0,1053 
cec15.m 0,296 0,3407 

escolaridade 

cfcsegma 0,3334 0,1999 
ligint -0,1906 -0,4078 
rede -0,4643 -0,0766 

intcred -0,4725 -0,1293 
intsrede 0,0082 0,0527 
sintcred 0,0082 0,0527 
sintsred 0,1824 0,3551 
redesg -0,5243 0,2906 
fossas 0,3739 -0,5917 
outesg 0,0260 0,0376 
semesg 0,0282 0,0492 
colrglix -0,2251 -0,4035 
lixent 0,0050 0,0083 

lixqueim 0,1335 0,1614 

saneamento 

lixstrat 0,0823 0,2285 
 

 

 

Após a investigação conduzida por bloco, realizou-se nova análise de componentes principais 

para os indicadores selecionados na primeira análise, dessa vez incorporando indicadores de 

demografia.  

Obs.: Os valores em azul indicam alto valor da componente, 
mas foram descartados por possuírem alta correlação com o 
indicador, em verde, de maior magnitude.



O critério de seleção foi o mesmo adotado anteriormente. A Figura 2 ilustra a importância 

relativa de cada componente na análise final, enquanto a Tabela 3 apresenta os resultados da análise 

de componentes principais. 
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Figura 2 - Importância relativa de cada componente. 

 

Tabela 3 - Resultado da análise de componentes principais para seleção final dos indicadores. 

Componentes Principais 
Indicador 

Componente 1 Componente 2 

Intcred 0,18300 0,43100 

Cfsegma 0,22200 - 

Subnorma -0,09100 -0,05500 

Casas -0,29500 -0,29500 

Rendanom 0,83600 -0,49800 

Redesg 0,21600 0,52400 

Nemedpes -0,24100 -0,41800 

Medianm - - 

Medianh - - 

Colrglix 0,13700 0,15500 

 

 

 

Obs.: Os valores não assinalados correspondem a 
valores inferiores a 0.05 em módulo. 



De acordo com a Tabela 3, verifica-se que o indicador residências subnormais 

(SUBNORMA) apresenta valores baixos nas primeiras componentes, em comparação com outros 

indicadores. Os indicadores mediana etária de mulheres (MEDIANM) e mediana etária de homens 

(MEDIANH) apresentaram valores, em módulo, inferiores a 0,05. Dessa forma, os indicadores 

selecionados para a classificação foram: 
 

! 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). 

 

Apesar do indicador de coleta regular de lixo ter apresentado baixos valores na análise de 

componentes principais, resolveu-se manter esse indicador. A deficiência nos serviços de coleta de 

resíduos sólidos contribui para a proliferação de insetos e animais vetores de doenças, constituindo 

em uma importante variável como subsídio ao se intervir em saneamento. 

Posteriormente, realizou-se a classificação dos setores censitários. A primeira classificação foi 

realizada de forma a gerar cinco grupos, utilizando-se cinco setores como sementes iniciais.  

Classes
1
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Oceâno Atlântico

Maricá

Figura 3 – Resultado da classificação multivariada para 5 classes sócio-econômicas. 



  

A classificação com cinco grupos não permitiu identificar de maneira clara a variabilidade 

espacial de forma a subsidiar uma possível tomada de decisão em determinadas regiões, seja através 

da expansão da rede física de saúde ou da intervenção em saneamento. Um caso típico é a região 

oceânica de Niterói. Nessa região, tem-se uma clara heterogeneidade de padrões sócio-econômicos, 

o que não fica claro na Figura 3. 

Em função dessa dificuldade, decidiu-se fazer um novo agrupamento dos setores censitários, 

utilizando, então, seis setores como sementes iniciais. O mapa de risco para seis classes demonstra 

maior variabilidade espacial, refletindo com maior clareza a diferença existente entre alguns 

extratos sócio-econômicos. A Tabela 4 mostra a média de cada indicador nas diferentes classes. Na 

Figura 4, encontram-se os resultados da classificação multivariada, mostrando-se a distribuição 

espacial dos 6 grupos finais.  

 

Tabela 4 - Média de cada indicador para as 6 classes finais. 

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 

 



Figura 4 – Resultado da classificação multivariada, para 6 classes. 
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A classificação multivariada permitiu a formação de seis grupos distintos. Procurou-se 

ordenar os grupos em ordem crescente de risco. As características de cada um dos grupos estão 

discriminadas a seguir: 

! 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; 

! 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). 

Analisando a Figura 6 verifica-se uma concentração de setores classificados na classe 6 

predominando na faixa central do município, direcionando-se para norte. Registrou-se também alta 

concentração de classes sócio-econômicas mais precárias (classes 5 e 6) nos bairros das regiões de 

Pendotiba e leste, assim como também em alguns bairros da região oceânica e setores a oeste da 

região norte. Com relação às classes de menor risco (classes 1 e 2), verificou-se uma concentração 

em bairros da zona sul (Icaraí, Santa e Rosa e Ingá) localizados próximos à Baía de Guanabara. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

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

atendimento dos serviços de saneamento, além de sua inter-relação com outras variáveis sócio-

econômicas, tais como renda e escolaridade.  

Na primeira etapa do trabalho, realizou-se uma análise multivariada dos dados do censo de 

1991 para o município de Niterói. Identificou-se que, durante o processo de seleção das variáveis 

pelo método das componentes principais, havia uma forte correlação entre uma série de variáveis, 

principalmente para os temas de renda e de escolaridade. Procurou-se, então, selecionar os 

indicadores de maior importância. Para o tema de saneamento, procurou-se selecionar pelo menos 

um indicador para cada um dos seguintes tópicos: abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

coleta de lixo. Partindo de um total de 52 variáveis, foram selecionados 7 indicadores ao final da 

análise de componentes principais, a saber: proporção de casas no setor (CASAS), proporção de 

domicílios com ligação interna e ligados na rede geral de água (INTCRED), domicílios ligados na 

rede de esgotos (REDESG), número médio de pessoas por domicílio (NEMEDPES), renda nominal 

(RENDANOM), proporção de domicílios com coleta regular de lixo (COLRGLIX) e proporção de 

chefes com segundo grau ou mais de escolaridade (CFSEGMA).  

Posteriormente, realizou-se o agrupamento dos setores censitários por grau de similaridade. 

Utilizou-se, para isso, o método k-médias de classificação. Partindo-se de  sementes iniciais, foram 

formadas, em uma primeira análise, 5 classes. Entretanto, ao analisar a distribuição espacial de tais 

classes, identificou-se uma certa homogeneidade em áreas onde a realidade era distinta. Com esse 

número de classes, não era possível captar a variabilidade espacial. Foi realizada, então, uma nova 

análise, com 6 grupos. Nesse novo procedimento, obteve-se uma maior heterogeneidade na 



distribuição espacial das classes, permitindo identificar as diferenças existentes no município de 

Niterói. Após a formação dos grupos, identificou-se que cada um possuía um perfil sócio-

econômico distinto. Os grupos com os maiores indicadores de renda (RENDANOM) e escolaridade 

(CFSEGMA) apresentaram os melhores indicadores de saneamento (INTCRED, REDESG e 

COLRGLIX), um menor número de pessoas residentes no domicílio (NEMEDPES) e baixos 

valores para o indicador proporção de casas (CASAS). 

Recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas incorporando as informações do censo 

de 2001. Pode-se, com base nessas novas informações, identificar as principais mudanças na 

distribuição espacial dos diferentes grupos sócio-econômicos no município de Niterói para os anos 

de 1991 e 2001. Adicionalmente, aconselha-se que sejam incorporadas outras variáveis na análise 

de agrupamento, tais como mancha de inundação e qualidade de abastecimento.  
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