
  

  

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  
15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa  

  

              

XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE 

15º SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DOS PAÍSES 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

AVALIAÇÃO DE FATORES QUE INTERFEREM NA DECLARAÇÃO DE 

DADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO (SNIS) 
  

Cristiano Júnio dos Santos Feitosa1 ; Carlos Henrique Ribeiro Lima2  

  

RESUMO – Este artigo utiliza técnicas de análise multivariada como análise de componentes 

principais (PCA) e k-means para identificar padrões e avaliar fatores que interferem na prestação de 

informações de resíduos sólidos por parte dos municípios para o Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS). A aplicação da técnica PCA revelou as variáveis que explicam a maior 

parte da variabilidade das informações sobre resíduos sólidos disponibilizadas pelo SNIS. A técnica 

de k-means foi então utilizada para dividir as componentes principais em três grupos, que mostraram 

características distintas quanto à prestação de serviços públicos de resíduos sólidos. Finalmente, um 

modelo linear generalizado (GLM) foi aplicado para compreender quais características dos 

municípios afetam a disponibilização de determinados indicadores. Observou-se que a magnitude dos 

fatores intervenientes é função do agrupamento obtido para as componentes principais, sendo que, de 

maneira geral, a disponibilização dos dados pelos municípios varia principalmente em função da 

região brasileira, PIB per capita e população total. Percebe-se que a probabilidade de fornecer 

informações é menor para as regiões nordeste e norte e aumenta de acordo com o PIB per capita e 

população total do município.  

ABSTRACT – This article uses multivariate analysis techniques such as principal component 

analysis (PCA) and k-means to identify patterns and assess factors that interfere with the provision of 

solid waste information by municipalities to the National Sanitation Information System (SNIS). The 

application of the PCA technique revealed the variables that explain most of the variability of 

information on solid waste provided by the SNIS. The k-means technique was then used to divide the 

main variables into three groups, which showed distinct characteristics regarding the provision of 

public solid waste services. Finally, a generalized linear model (GLM) was applied to understand 

which characteristics of municipalities affect the availability of certain indicators. It was observed 

that the magnitude of the intervening factors is a function of the grouping obtained for the main 

components, and, in general, the availability of data by the municipalities varies mainly according to 

the Brazilian region, GDP per capita and total population. It is noticed that the probability of providing 
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information is lower for the northeast and north regions and increases according to the GDP per capita 

and the total population of the municipality. 

  

Palavras-Chave – Análise de dados, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.  

 

INTRODUÇÃO   

O Saneamento é um direito expressamente previsto pela Constituição Federal, sendo definido 

conforme a Lei no. 11.445/2007 como o conjunto de serviços públicos, instalações e infraestrutura 

relacionados à abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas residuais urbanas. 

Devido à sua importância socioambiental e visando uma adequada gestão financeira e de 

esforços para atender as metas de universalização do saneamento básico no Brasil, torna-se essencial 

que se disponha de informações relevantes a respeito das variáveis relacionadas ao Saneamento em 

todo território brasileiro à nível municipal.  

Neste sentido, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

www.snis.gov.br) cumpre, atualmente, o papel de maior ferramenta de informações sobre serviços de 

saneamento no país, tendo dados com grande abrangência temporal (em vigência desde 1995) e 

espacial (contendo dados de todos os estados do país e para um número substancial de municípios). 

Tais informações são utilizadas, dentre outros usos, para pesquisas científicas, controle social e como 

balizador de políticas e investimentos públicos em saneamento. Vale destacar que as informações 

oferecidas pelo SNIS são fornecidas voluntariamente pelos prestadores de serviços de saneamento, 

que incluem municípios, autarquias e entidades de direito privado.  

Entretanto, diversos desafios permeiam a temática de dados e informações na área de 

saneamento. O SNIS apresenta em sua série histórica, apenas para resíduos sólidos, mais de 400 

variáveis e indicadores, o que torna difícil visualizar e gerar informações a partir desses dados. Além 

disso, apenas 102 das 402 variáveis foram informadas por mais de 50% dos municípios no ano de 

2020.  

Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória da prestação 

das informações de resíduos sólidos disponíveis no SNIS, utilizando para isso ferramentas de análise 

multivariada, como Análise de Componentes Principais (PCA) e K-means [1], para identificar 

padrões e correlações nesses dados e identificar fatores que influenciam na disponibilização das 
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diversas variáveis pelos municípios brasileiros. Nesse último caso, utilizou-se Modelos Lineares 

Generalizados [7] com regressão logística para inferir como características dos municípios afetam a 

prestação das informações.  

METODOLOGIA  

Observa-se que diversas questões dificultam uma análise conjunta das variáveis e indicadores 

disponíveis no SNIS, o que torna interessante avaliar ferramentas de análise multivariada, que é o 

conjunto de ferramentas e métodos estatísticos que visam facilitar a análise e avaliação do efeito de 

diversas variáveis simultaneamente. Em particular, a Análise de Componentes Principais (PCA) tem 

sido uma técnica bastante utilizada da análise multivariada para visualização e análise de um conjunto 

grande e interdependente de variáveis a partir da obtenção de um espaço menor de variáveis (ou 

indicadores) que explique um alto percentual da variabilidade dos dados. Basicamente, são eliminadas 

redundâncias e obtidos diversos indicadores (isto é, componentes principais) a partir da média 

ponderada (pesos ou carregamentos) das variáveis que mais respondem pela variabilidade do conjunto 

de dados. É importante observar que as componentes principais não são correlacionadas entre si. A 

PCA é uma técnica não paramétrica que independe da confirmação de qualquer distribuição de 

probabilidade (Abdi & Williams, 2010). Maiores detalhes sobre a formulação matemática da PCA 

podem ser vistos em Elemements of statistical learning. Springer Verlag (Hastie e Tibshirani, 2001).   

Como forma de avaliar a declaração dos dados fornecida pelos municípios, foram utilizadas 

as informações disponibilizadas na série histórica de resíduos sólidos do Sistema Nacional de 

Saneamento [8] agregadas por município. Ademais, para viabilizar as análises estatísticas, os valores 

dos dados foram substituídos por 1 quando informados e por 0 quando não foram informados pelos 

municípios. De forma que se obteve uma tabela com 402 informações e 5570 municípios.  

Ademais, a técnica de K-means [5] foi utilizada para definir agrupamentos das componentes 

principais obtidas. A ideia básica da técnica é obter agrupamentos onde a variância intragrupo é 

minimizada enquanto a variância extra grupo é maximizada. Neste sentido, o K-means consiste em 

um método de agrupamento não supervisionado, onde os dados são agrupados em centroides, de 

forma que os dados de cada centroide possuam a menor distância euclidiana entre si (similaridade).   

Finalmente, o uso de modelos lineares generalizados [7], em particular regressão logística, 

possibilitou identificar alguns fatores/características dos municípios que afetam a disponibilização 

das informações por parte dos mesmos.  
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RESULTADOS 

Análise de Componentes Principais - PCA  

Para realizar a análise de PCA, foram removidas as variáveis que eram informadas por menos 

de 10% dos municípios. Assim, foram utilizadas no total 236 variáveis declaradas pelos municípios 

no ano de 2020. A partir da aplicação da PCA, observou que as três primeiras componentes principais 

explicar mais de 50% da variabilidade dos dados (Tabela 1). Dessa forma, considerando também que 

a partir da terceira componente a variância explicada é menor do que 10%, optou-se por analisar 

somente as três primeiras componentes principais.  

Tabela 1 – Variância Explicada pelas Componentes  

   Autovalor  Variância explicada (%)  Variância 

acumulada  

PC 1  17,49  38,48  38,48  

PC 2  5,43  11,95  50,43  

PC 3  3,69  8,11  58,54  

  

O gráfico dos pesos (ou carregamentos) para as duas primeiras componentes principais é 

mostrado na Figura 1.  

  

Figura 1- Pesos (ou carregamentos, loadings) das duas primeiras 

componentes. 
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Apesar da dificuldade em visualizar o peso de cada variável/indicador específico, nota-se um 

padrão comum de variabilidade na primeira componente (pesos positivos) enquanto a segunda 

componente apresenta pesos positivos e negativos, sugerindo um padrão de variação do tipo “dipolo”. 

   

Agrupamento dos dados via k-means  

Primeiro, foi realizado o agrupamento utilizando a pontuação das variáveis nas três primeiras 

componentes principais. Adotou-se três grupos na aplicação do K-means e os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 2.   

 

Figura 2 – Agrupamentos obtidos para as três componentes principais. 

Observa-se que foram obtidos 3 grupos com características distintas em relação às 2 

componentes principais. Agora, pode-se escolher variáveis específicas de cada grupo, com base no 

resultado de PCA, para tentar compreender como certas características dos municípios afetam a 

prestação dos dados.  

O primeiro grupo apresenta pontuação positiva na primeira e negativa na segunda 

componente, tendo a maior parte de suas variáveis da família “RS – Informações sobre outros 

serviços”. O segundo grupo com pontuação positiva na primeira e segunda componente e é 

caracterizado principalmente pela família “RS – Informações sobre coleta domiciliar e pública” . Já 

o terceiro grupo apresenta valores de pontuação positivos na primeira componente e pouco varia na 
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segunda, sendo caracterizado principalmente pela família “RS – Informações sobre política e plano 

municipal de saneamento básico”. 

Modelos Lineares Generalizados – GLM  

Os Modelos Lineares Generalizados são ferramentas estatísticas que permitem avaliar a 

influência de uma ou mais variável explicativas em uma variável de resposta, sua principal 

característica, que os diferem dos modelos lineares é a possibilidade de relacionar a distribuição da 

variável resposta as variáveis explicativas através de uma função de ligação, como neste caso 

específico a variável resposta é binária (declarou ou não declarou) será utilizada a distribuição de 

Bernoulli com função de ligação de distribuição logística. Aqui, os modelos serão utilizados para 

avaliar a influência na prestação das informações das seguintes características dos municípios: 

População Total, População Urbana, PIB, Per Capita, O município faz parte da Amazônia Legal? O 

município faz parte do semiárido? Região do país.  

O Brasil conta com municípios com características diversas que não possuem uma distribuição 

homogênea. Para amenizar essa distribuição os dados com características dos municípios foram 

logaritmizados.   

Utilizando os resultados de PCA e o agrupamento das variáveis, foram escolhidas três 

variáveis, uma de cada grupo de indicadores, sendo elas: “OS011 - Execução de coleta de resíduos 

volumosos inservíveis de pelo agente público” do grupo de variáveis 1; “CO083 - Quantidade de 

tratores agrícolas com reboque com idade maior que 10 anos pertencente ao agente público executor 

da coleta de RDO e RPU” do grupo de variáveis 2; e “PO034 - Abastecimento de água” do grupo de 

variáveis 3. 

OS011 - Execução de coleta de resíduos volumosos inservíveis de pelo agente público 

Para o grupo 01, utilizando a informação OS011. Os resultados obtidos para a regressão são 

mostrados na Figura 3.  
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Figura 4 – Resultados obtidos para a regressão logística para o grupo 01. 

Analisando o valor-p para cada uma das variáveis explicativas, percebe-se que as maiores 

influências no modelo são a região do país, o PIB per capita e a População Total. Analisando então 

apenas essas três variáveis explicativas (Figuras 4 e 5), observa-se uma melhora significativa na 

qualidade do modelo e que a probabilidade de um município aleatório fornecer a variável OS011 é 

reduzida para as regiões nordeste e norte e aumenta em função do PIB per capita e da população total.  

  

 

Figura 06 - Probabilidade de um município fornecer a variável OS011 em função da 

região do país, PIB per capita e população total do município.  
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CO083 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade maior que 10 anos 

pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU  

Devido à limitação de laudas, os gráficos referentes as demais variáveis não serão 

apresentados. Porém, observou-se que as principais características que influenciavam na prestação 

das variáveis foram a região e a população urbana, seguindo o mesmo padrão da informação OS011, 

com as regiões nordeste e norte com menores probabilidades de declaração e um aumento 

considerável na prestação para maiores populações urbanas. 

PO034 - Abastecimento de água  

Notou-se que para esta informação, as regiões nordeste e norte tem, novamente, baixa 

probabilidade de prestar a informação e a probabilidade de prestação aumenta de acordo com o PIB 

per capita e com a população total.  

CONCLUSÃO  

O uso de ferramentas estatísticas aliadas ao conhecimento do processo de obtenção de informação e 

das peculiaridades tanto do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento quanto das 

características das informações e dos municípios produz conhecimento útil não apenas para 

caracterizar a coleta de dados dos prestadores, mas também para gerar informações para a tomada de 

decisão e para informar a população.  

Ademais, PCA, k-means e GLM se mostraram modelos promissores para agrupar e caracterizar os 

municípios que declaram e os que não declaram as informações requeridas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional. 

Através dos resultados da PCA foi possível agrupar as variáveis declaradas em grupos com declaração 

distintas, através disso, foi possível estabelecer variáveis como OS011, CO083 e PO034 que possuíam 

maiores pontuações nas componentes em seus grupos. A região do país é a característica, dentre as 

escolhidas, com maior impacto na prestação das informações, além dela destacam-se também o PIB 

per capita, a população urbana e a população total. 
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