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Resumo 

O trabalho tem como objetivo a análise espacial das diferenças sociais existentes entre 

os bairros de Niterói a partir de mapa de uso e cobertura da Terra, gerado por 

classificação de imagem Landsat 8 OLI e processamento de dados censitários. Os 

resultados encontrados apontam fortes diferenças na distribuição espacial da renda no 

município de Niterói. Os bairros de menor poder aquisitivo estão localizados na porção 

norte do município, enquanto que, salvo Jurujuba, não temos bairros de baixo poder 

aquisitivo no litoral oceânico de Niterói. As análises espaciais das variáveis revelaram a 

importância de conjugar dados agregados por setor com um mapeamento urbano. Essa 

análise permitiu a caracterização das áreas urbanas, seus níveis de densidade, e sua 

característica socioeconômica. 

Palavras Chave: Análise Espacial, Uso e Cobertura da Terra, GEOBIA, Mapeamento 

Urbano, Classificação de Imagens Landsat. 

 



Resumen 

 

El trabajo tiene como objetivo el análisis espacial de las diferencias sociales entre los 

barrios de Niteroi a través de análisis del mapa de uso y cobertura del suelo, generado 

por clasificación de imágenes y procesamiento de datos del censo. Los resultados del 

estudio muestran que hay fuertes diferencias en la distribución espacial de los ingresos 

en la ciudad de Niteroi. Los barrios de menores ingresos se encuentran en la parte norte 

de la ciudad, mientras que, con la excepción Jurujuba, no tenemos barrios de bajos 

ingresos en la costa del océano de Niterói. El análisis espacial de las variables mostró la 

importancia de combinar los datos agregados por sectores con una cartografía urbana. 

Este análisis permitió la caracterización de las zonas urbanas, sus niveles de densidad, 

y sus características socioeconómicas. 

Palabras clave: Análisis Espacial, Mapa de Uso y Cobertura del Suelo, GEOBIA, 

Cartografía Urbana, Clasificación de imágenes Landsat. 
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1. Introdução 

 

A possibilidade de relacionar dados de uso e cobertura da terra e outras variáveis 

extraídas de imagens orbitais, principalmente as que destacam o tipo de urbanização 

predominante nos bairros, tipo de domicilio e características socioeconômicas dos 

diferentes recortes espaciais, podem contribuir na compreensão das desigualdades 

socioespaciais presentes nos municípios brasileiros.  

Para compreensão das desigualdades espaciais, partimos da premissa de que, Segundo 

Corrêa (1989), o espaço urbano capitalista é um produto social resultante de ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes concretos que produzem e 

consomem espaço. A complexidade da ação desses agentes sociais inclui práticas que 

levam à constante reorganização do espaço que se dá através, entre outros, da 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano e da densificação do uso do solo. Essa 

complexidade da ação desses agentes confere à cidade heterogeneidades, e 

desigualdades, que lhe é característica.  
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Além disso, os dados provenientes das Geotecnologias, articulados com dados 

socioeconômicos, podem subsidiar estratégias voltadas para a instalação de novos 

empreendimentos urbanos, a fim de reduzir os impactos sobre o meio a sua volta, 

contribuindo para qualidade de vida da população residente.  

A possibilidade de gerar dados atualizados e confiáveis abre caminho para leituras que 

permitem uma melhor compreensão dos agentes que atuam como produtores destes 

espaços, e o ritmo em que estas mudanças podem estar acontecendo. Por isso, torna-

se ainda fundamental entender em que áreas temos os maiores adensamentos urbanos, 

a tipologia das ocupações (casas, apartamentos, etc.), a densidade de pessoas por 

domicílios, dentre outras informações importantes para que a sociedade e o poder 

público possam atuar na melhor gestão urbana e ambiental. 

Dentro desta perspectiva, podemos afirmar que o mapeamento de uso e cobertura da 

terra e a análise espacial de dados socioeconômicos, fornecem importantes subsídios 

para a compreensão das desigualdades socioespaciais no município de Niterói e dos 

processos que ocorrem na cidade, auxiliando à tomada de decisão por parte dos 

gestores públicos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a análise das 

desigualdades socioespaciais existentes entre os bairros de Niterói a partir de dados 

censitários e mapa de uso e cobertura da Terra. 

 

2. O Município de Niterói 

 

O município de Niterói configura-se como um dos mais desenvolvidos do Brasil, estando 

em sétimo lugar, dentre as 5.570 cidades brasileiras, no índice de desenvolvimento 

humano (IDH). Localizado no estado do Rio de Janeiro (figura 1), Niterói tem uma 



população estimada em 496.696 habitantes para o ano de 2015, e mesmo estando entre 

as cidades mais desenvolvidas do país, apresenta grandes diferenças sociais dentro do 

seu tecido urbano. 

 

Figura 1. Localização do Município de Niterói. Dados: Censo 2010. 

 

A população de Niterói está distribuída em 52 bairros (figura 2), que ao todo somam 

133,9 km² de superfície. Este município está localizado no leste metropolitano do Rio de 

Janeiro, e vem sofrendo significativas alterações nos últimos anos, principalmente no 

que se refere às mudanças urbanas promovidas por agentes imobiliários que atuam na 



área. Destas mudanças, destacamos principalmente a construção de novos condomínios 

residenciais em diferentes bairros do município. 

 

Figura 2. Bairros no município de Niterói. Dados: Censo 2010. 

 

Mapeamentos de uso e cobertura da terra no município de Niterói (Lovisi e Seabra, 2016) 

apontam para uma distribuição da população muito condicionada aos aspectos físicos 

do local, principalmente pelos maciços costeiros da região, que fazem com que a 

ocupação urbana cresça "estrangulada" entre principais vales e planícies existentes na 

área.  



 

Estudos voltados para a distribuição e concentração populacional no município, em 

diferentes escalas e unidades espaciais de representação, apontam também para uma 

grande heterogeneidade na densidade da ocupação, com variações que apontam para 

concentrações inferiores a 170 habitantes por km² em algumas áreas, para outras onde 

a concentração chega a 13.000 habitantes por km². É importante ainda mencionar que 

território do município de Niterói se caracteriza pela presença das lagoas de Piratininga 

e Itaipu, que juntas representam, aproximadamente 3,12 % da área total do município 

(Seabra et al. 2015). 

Todos estes aspectos tornam interessante o estudo das desigualdades sociais e 

espaciais no município de Niterói, apontadas através da espacialização de variáveis 

sociais e de classificação do uso e cobertura da terra a partir de imagens produzidas por 

sensores orbitais (imagens de satélite). 

 

3. Mapeamento do uso e cobertura da terra por classificação de imagens baseada em 

objetos 

 

A classificação de imagens baseada em objetos (GEOBIA) simula, a partir da 

modelagem do conhecimento, as técnicas de interpretação visual, possibilitando a 

identificação de feições, baseando-se ainda na descrição de padrões identificadores, tais 

como textura, cor, métrica e contexto. Portanto, o uso dessa metodologia torna possível 

uma melhor interpretação e manuseio da imagem (Cruz et. al, 2007). 

Apesar dessas informações adicionais aos segmentos, o método ainda possui uma 

grande vantagem que é a informação espacial que também pode ser adicionada ao 

objeto (vizinhança, distâncias, topologia). Recentemente tem sido afirmado inclusive 



que, esta dimensão espacial é fundamental para o método GEOBIA, e esta é uma das 

razões para o aumento da utilização de métodos baseados em segmentação nos últimos 

tempos, em comparação com o uso de segmentação de imagens em sensoriamento 

remoto nas décadas de 1980 e 1990 (Blaschke et al., 2010). 

A primeira etapa do mapeamento, elaborado por (Lourenço, 2014), foi a aquisição da 

imagem Landsat 8 (OLI), do mês de junho de 2013, no site Earth Explorer 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) do serviço geológico dos EUA (USGS). A segunda etapa 

foi a segmentação da imagem, que consiste na divisão da imagem em pequenas regiões 

(dependendo do parâmetro de escala) internamente homogêneas. Isso significa dizer 

que os valores dos pixels (níveis de cinza) que estão dentro do limite dessa região são 

semelhantes entre si, o que garante a homogeneidade espectral interna do segmento. 

Esta segmentação da imagem se dá a partir da escolha de um parâmetro de escala, 

onde, quanto maior esse parâmetro, maior será o tamanho deste segmento. 

A escolha do parâmetro para a segmentação da imagem Landsat 8 (OLI) para esta 

pesquisa (nível 100) se deu a partir de inúmeros testes até que se encontrasse um valor 

que proporcionasse a separação de objetos aparentemente diferentes na imagem da 

forma mais eficiente possível. 

Em seguida foi realizada a amostragem das classes de mapeamento. Essa fase também 

é chamada de treinamento, e nela são selecionados segmentos que representarão cada 

classe que se deseja mapear na superfície terrestre. Na fase de amostragem é 

fundamental que se tenha confiança na escolha das amostras para que não se 

comprometa a modelagem dos descritores estatísticos que virá a seguir. Os descritores 

estatísticos são representativos do comportamento dos segmentos ou objetos, sendo a 



média, desvio padrão, brilho, entre outras estatísticas que são calculadas para os valores 

dos pixels internos a um objeto. A pesquisa contou também com a utilização de 

descritores específicos para identificação de áreas urbanas, que foi o índice diferença 

normalizada para áreas construídas (NDBI), calculado por Zha et al. (2003), que é 

largamente utilizado para a identificação de manchas urbanas. 

Posteriormente foi executada a modelagem, que foi feita comparando-se cada descritor 

estatístico para cada conjunto de amostras. O descritor que foi responsável pela maior 

diferenciação entre classes, foi modelado para aumentar a pertinência daquele conjunto 

de amostras pertencente à determinada classe. 

Após todas as etapas de mapeamento, foram delimitadas as seguintes classes 

temáticas, como pode ser observado na figura 3: 

 Densamente ocupado e verticalizado: Áreas urbanas completamente consolidadas 

com predominância de construções de alto gabarito, como prédios tanto residenciais 

como comerciais ou empresariais. 

 Densamente ocupado: Áreas urbanas completamente consolidadas, com construções 

de alto gabarito, porém com predomínio de construções de baixo gabarito, tanto 

residenciais como comerciais ou empresariais. 

 Moderadamente ocupado: Áreas urbanas consolidadas, porém, predominantemente 

residenciais e de baixo gabarito. 

 Pouco ocupado: Áreas urbanas extremamente esparsas com presença significante de 

vegetação. Em geral, são áreas residenciais. 

 Ocupações Isoladas: Áreas onde não foram identificadas ocupações urbanas 

pertinentes à escala de mapeamento (1:100.000) 



 

 

Figura 3. Ocupação Urbana no Município de Niterói, ano 2013. Fonte: Modificado de 

Lourenço, 2014. 

 

Podemos observar que as áreas com maior densidade de ocupação estão localizadas 

na porção norte e noroeste do município de Niterói, descritos também como região Norte 

e Praias da Baía, com destaque para os bairros de Icaraí e Ingá, onde estão localizadas 

as manchas da classe “Densamente ocupado e verticalizado”. Nos demais bairros da 



região Norte e Praias da Baía do município de Niterói, predominam ocupações do tipo 

“Densamente Ocupado”. 

 
4. Representação e tratamento de variáveis socioeconômicas 

 

Os dados socioeconômicos analisados nesta pesquisa foram adquiridos a partir do 

Censo 2010 (BRASIL 2010), que é realizado no Brasil, em todo território, a cada dez 

anos. Nele são extraídas e disponibilizadas informações relativas à população e aos 

domicílios brasileiros. 

A coleta de informações do Censo se dá por setores censitários, que corresponde à 

pequenos recortes espaciais, definidos por uma razão entre número de domicílios e 

população residente. Podemos afirmar que o setor censitário é a menor unidade espacial 

oficial do estado brasileiro. 

O município de Niteroi possui 907 setores censitários, distribuídos em seus 52 bairros. 

Para o censo de 2010, cada setor pertence a apenas um bairro, o que permite 

agregarmos informações dos setores para bairros, de bairros para distritos, de distritos 

para municípios, e assim sucessivamente.  

Em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), os setores censitários 

receberam informações contidas em tabelas de dados do CENSO 2010, onde foram 

feitos cálculos e derivações a partir dos dados primários. Todos os dados foram 

trabalhados apenas para o município de Niterói, no nível de setores censitários e bairros. 

Para a análise das desigualdades socioespaciais no município de Niterói, foram 

calculadas as seguintes variáveis: 



- Percentual de analfabetos: Percentual de pessoas não alfabetizadas com 5 ou mais 

anos de idade. 

- Habitantes em moradias não adequadas – Percentual de pessoas em domicílios não 

adequados 

- Renda por pessoa – Renda total nominal dividida por habitantes 

- Percentual de pessoas brancas – Percentual de pessoas de cor “branca” nos setores 

 

Para compreensão das variáveis descritas acima, devemos esclarecer alguns aspectos. 

O primeiro deles trata-se de ressaltar que a coleta de dados do Censo data do ano de 

2010, o que pode acarretar em algumas desatualizações. O segundo aspecto é em 

relação à temática “raça ou cor”, que no Censo é obtida através da autodeclaração. Por 

fim, devemos esclarecer que “moradias adequadas”, de acordo com o Censo 2010, são 

aqueles domicílios que têm rede geral de abastecimento de água, rede de esgoto ou 

fossa séptica, coleta de lixo direta ou indireta e até dois moradores por dormitório. Caso 

não atendam estas condições, segundo IBGE, são classificadas como moradias não 

adequadas (semiadequadas e inadequadas). 

Os parâmetros de raça ou cor foram escolhidos para comprovar que as áreas mais 

carentes, ou desprovidas de recursos, são ocupadas majoritariamente por uma 

população “não branca”, ou seja, negra ou parda. Ainda que tais análises devam ser 

realizadas com maior profundidade, a correlação direta já aponta para hipótese mais 

provável, que é a de que existe correlação entre renda e condições de habitação com 

cor ou raça. Estes dados irão subsidiar outras análises futuras. 



Em ambiente SIG (sistema de informações geográficas) as variáveis socioeconômicas 

foram processadas para as análises finais deste trabalho. Além disso, as mesmas foram 

representadas espacialmente, como pode ser observado a partir da figura 4. 

 

Figura 4. Variáveis socioeconômicas no município de Niterói. Dados: Censo 2010. 



Numa breve observação realizada a partir dos setores censitários do município, podemos 

perceber a existência de desigualdades na distribuição de todos os aspectos avaliados 

no trabalho, inclusive a distribuição da população branca do município, como pode ser 

observado na figura 4. 

É ainda importante destacar que as áreas “sem informação” são em sua maioria setores 

“Não Habitados”, que são setores em que, segundo o CENSO 2010, a população 

residente é igual a 0. Os setores censitários sem população são, segundo o IBGE, "os 

setores que não possuem domicílio com morador e são compostos por pelo menos um 

domicílio particular permanente de uso ocasional e/ou vago e/ou domicílio coletivo sem 

morador" (IBGE, 210). 

Em algumas poucas situações o setor também é considerado “sem informação” para 

preservar o direito à privacidade dos moradores, já que nos setores em que o número de 

domicílios é muito pequeno, a divulgação de algumas informações dos mesmos traria a 

possibilidade de descoberta de informações dos indivíduos que neles vivem. 

 

5. Análise da distribuição da renda e desvio padrão da renda por bairros no município de 

Niterói 

 

Analisando a distribuição da renda nos bairros de Niterói (figura 5), podemos verificar 

que os bairros de maior renda estão distribuídos majoritariamente na região litorânea do 

município, com exceção de Jurujuba (26), que se caracteriza pela presença de colônias 

de pescadores. 

Por outro lado, os bairros que cercam o bairro do Fonseca (15), apresentam os piores 

níveis de renda média por habitantes, sendo eles: Engenhoca (14), Tenente Jardim (47), 



Baldeador (2), Santa Bárbara (38), Caramujo (9), Sapê (42), Viçoso Jardim (51), Ititioca 

(23), Viradouro (49), Largo da Batalha (27) e Maceió (28). É importante chamar atenção 

para o morro do Estado (32), que se comporta como uma “ilha” de baixa renda entre 

bairros de grande poder aquisitivo de Niterói. 

 

 
Figura 5. Renda Média por habitantes nos bairros de Niterói. Dados: Censo 2010. 
 

Quando analisamos o desvio padrão da renda por bairros (figura 6), calculada a partir da 

variação da renda média de cada um dos setores censitários presentes em cada bairro, 



podemos verificar que a situação se inverte, ou seja, os bairros com maior variação 

interna da renda são alguns dos bairros de maior renda, tais como: Santa Rosa (39), 

Vital Brasil (50), São Francisco (45) e Itacoatiara (21). Isto mostra que as desigualdades 

sociais estão presentes nos bairros de alta renda do município de Niterói. 

 

Figura 6. Desvio Padrão da renda por bairros de Niterói. Dados: Censo 2010. 

 

Tomando como exemplo o bairro de São Francisco (45), temos a renda média dos 

setores variando entre 326 reais (R$ 326,00), nos setores no entorno do Morro do 



Cavalão (figura 7) e 4.172 reais (R$ 4.172,00) no setor adjacente. Este enorme contraste, 

entre dois setores vizinhos, coloca o bairro de São Francisco entre os mais desiguais de 

Niterói.  

Esta desigualdade também pode ser atribuída ás áreas próximas ao Morro do Maceió, 

que tem uma renda um pouco inferior à média do bairro, e ao setor 103, localizado entre 

a rua Tapuias e Avenida Rui Barbosa, que possui renda média de aproximadamente 

1.200 reais (R$ 1.200,00), enquanto seus setores vizinhos apresentam rendas médias 

superiores a 2.700 reais (R$ 2.700,00). 

 

 

Figura 7. Variação de Renda no Bairro de São Francisco. Imagem Worldview II de abril 

de 2016. 

 

Ainda que o bairro do Fonseca (15) não figure entre os de menor renda, possuindo renda 

média de 515 reais por habitante (R$ 515,00), encontramos em seus limites dois dos 



cinco setores com o maior percentual de domicílios não adequados, com valores 

superiores a 92%, ou seja, quase que todo setor é constituído de moradias não 

adequadas. Também se destaca negativamente neste quesito, setores presentes nos 

bairros de Ititioca (23), Viçoso Jardim (51) e Viradouro (49), todos vizinhos ao bairro do 

Fonseca. 

O bairro do Ingá (20), por exemplo, figura-se como um dos bairros com maior renda, e 

também como um dos mais desiguais (figura 8). Um dos setores presentes no bairro, por 

exemplo, localizado no Morro do Palácio, possui renda inferior a 340 reais (R$ 340,00) e 

mais de 21% de seus habitantes maiores de 5 anos são analfabetos. Algo totalmente 

destoante da média do bairro, que supera os 2.700 reais por habitantes, em relação à 

renda, e quase que a população inteira, superior a 5 anos de idade, alfabetizada. 

Desta maneira, podemos afirmar que, ainda que o município de Niterói se apresente 

entre um dos mais destacados no Brasil em relação ao valor do IDH municipal, é 

perceptível as grandes diferenças sociais existentes entre seus bairros e ainda, no 

interior dos seus bairros. Podemos identificar forte presença de setores censitários de 

baixa renda, altos índices de analfabetismo (para maiores de 5 anos) e moradias 

inadequadas rodeados por setores de alto poder aquisitivo, e também, bairros de baixa 

renda agrupados na região norte e nordeste do município. 



 

Figura 8. Morro do Palácio e o bairro do Ingá. Imagem Worldview II de abril de 2016. 

 

6. Representação da Renda por Classes Sociais por setores e por superfície contínua 

no município de Niterói 

 

Através dos parâmetros definidos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República do Brasil (SAE, 2013), os valores de renda foram organizados 

por classes sociais, divididas entre Elite, Classe Alta, Classe Média e Classe Baixa. 

Ainda que tais parâmetros mereçam uma profunda discussão e críticas, os mesmos são 

considerados oficiais, e, portanto, foram representados cartograficamente, podendo ser 

observado a partir da figura 9. 



 
Figura 9. Classes sociais por setores censitários. Dados: Censo 2010. 

 

 

Setores censitários considerados de elite, com renda per capita superior a 4.591 reais 

(R$ 4.591,00), foram encontrados nos bairros de Boa Viagem (4), Ingá (20), Icaraí (18), 

Charitas (11) e Itacoatiara (21). Já os setores de classe baixa foram encontrados em 

Jurujuba (26), Santana (40), Tenente Jardim (47), Viçoso Jardim (51), Ititioca (23), Largo 



da Batalha (27), Maria Paula (30), Santa Bárbara (38), Caramujo (9), Cafubá (7) e Jacaré 

(24). 

Já o padrão de distribuição das classes médias (renda per capita entre R$ 291 e R$ 

1091) e altas (renda per capita entre R$ 1091 e R$ 4.591) obedecem ao que já foi 

descrito anteriormente, com o predomínio de setores de classe alta na região oceânica 

e das praias da baía, enquanto a distribuição classe média concentra-se principalmente 

na região norte do município de Niterói. 

Através da sobreposição do mapa de ocupação urbana de Niterói, apresentado na figura 

3 deste trabalho, com a distribuição da renda per capita por setores censitários (figura 

4), pudemos avaliar a distribuição da renda por superfície contínua no município de 

Niterói. Para tal, foram calculadas a renda, em reais, por metros quadrados (reais/m²), 

desconsiderando as áreas não ocupadas e ponderando os valores de acordo com seus 

diferentes níveis de ocupação (densamente ocupado e verticalizado, densamente 

ocupado, moderadamente ocupado, pouco ocupado e ocupação isolada). 

 

Para tal, foi elaborado o seguinte modelo: 

 

(Renda x fator de concentração) ÷ área do setor = Distribuição da Renda por Superfície 

Contínua 

 

Sendo: 

Densamente ocupado e verticalizado: Fator de Concentração = 3 

Densamente ocupado: Fator de Concentração = 2 



Moderadamente ocupado: Fator de Concentração = 1,5 

Pouco ocupado: Fator de Concentração = 1,25 

Ocupação isolada: Fator de Concentração = 1 

 

O fator de concentração ainda é um parâmetro em investigação e testes, tendo sido 

definido a partir do conhecimento da área e de estudos realizados com o intuito de 

estimar a distribuição da população de Niterói em superfície contínua (Seabra et al, 

2015). Mais testes e observações deverão ser realizados a fim de tornar a escolha deste 

parâmetro ainda mais justificado e ajustado com a realidade do município. 

Representando a renda de forma contínua (figura 10), percebemos que as maiores 

concentrações (concentrações muito altas) estão em Icaraí (18) e Ingá (20), com pontos 

significativos também em Santo Antônio (41) e Itacoatiara (21). As áreas de 

concentrações altas podem ser percebidas nos bairros da região oceânica, tais como 

Camboinhas (5) e Itacoatiara (21), como também das praias da Baía de Guanabara, 

como São Francisco (46) e Centro (10). Foge a essas regras o bairro de Vila Progresso 

(48), localizado próximo aos limites com São Gonçalo, localizado em uma região com 

predomínio de vegetação de floresta e pequenas serras, com grandes loteamentos e 

condomínios fechados. O bairro de Vila Progresso (48) e alguns setores de seu entorno, 

caracterizam-se como condições específicas, que deveram ser mais profundamente 

investigadas. 

 O bairro de Jurujuba (26) aparece como o único litorâneo com predomínio de pouca 

concentração de renda per capita, enquanto a região do bairro do Caramujo (9) e seus 



bairros vizinhos, configura-se como a porção contínua do município de Niterói com os 

menores valores de concentração de renda per capita. 

Ainda que o modelo de representação de superfície contínua do município de Niterói 

careça de maiores ajustes e verificações, podemos observar que seus resultados em 

muito corroboram com as demais análises realizadas neste trabalho, estando ainda em 

consonância com o conhecimento empírico da área. 

 

Figura 10. Representação da renda em superfície contínua. Dados: Lourenço (2014) & 

Censo (2010). 



7. Considerações Finais 

 

O Mapa de Ocupação Urbana de Niterói, gerado a partir do mapa de uso e cobertura da 

Terra, evidência que a presença das lagoas de Piratininga e Itaipu são marcantes em 

Niterói, representando 3,75% da superfície do município. As áreas não urbanizadas, ou 

de ocupação isolada, é a predominante em todo recorte espacial (62,67%), e está 

distribuída principalmente sobre os maciços costeiros do município. 

A classe Moderadamente Ocupada é a que predomina entre as classes urbanas 

(17,93%). Esta se distribui principalmente nas porções central e sul do município, 

ocupando as planícies fluvio-lagunares da região oceânica de Niterói. Já na porção 

noroeste do município vemos o predomínio da classe “densamente ocupado” (9,29%) e 

“densamente ocupado e verticalizado” (2,02), que ocupam os mesmos tipos de planície, 

com uma faixa litorânea voltada desta vez para a Baia de Guanabara. A classe “Pouco 

Ocupado” (4,34%) distribui-se principalmente no interior do município, de maneira 

dispersa, ou seja, pouco concentrada. 

A análise das variáveis espacialmente representadas revelou a importância de conjugar 

dados agregados por setor com um mapeamento urbano. Essa análise permitiu a 

caracterização das áreas urbanas, seus níveis de densidade, e sua característica 

socioeconômica. Para um planejamento urbano de qualidade uma análise conjunta de 

vários fatores distintos é fundamental para que se conheça profundamente a realidade 

destes recortes extremamente heterogêneos que são os espaços urbanos. 

Todas as análises nos levam a afirmar que, salvo Jurujuba (26), que tem por 

característica a presença de muitas comunidades de pescadores, não temos bairros de 

baixo poder aquisitivo no litoral oceânico de Niterói. Isto é explicado, obviamente, pelas 



amenidades positivas oferecidas pela proximidade das praias que ali existem. É 

importante destacar que na porção norte do município temos a Baía de Guanabara, onde 

estas amenidades não estão presentes, uma vez que esta faixa litorânea é ocupada pela 

indústria naval, o que contribui para que as praias sejam muito poluídas. 

Ainda consideramos necessário ampliar as análises em direção da caracterização da 

população residente nas áreas de menor renda do município, assim como sua correlação 

com as condições de habitabilidade, raça e cor, saneamento básico e outras variáveis. 

Também é desejado o aprofundamento das análises em escala de detalhe, tais como as 

realizadas nos bairros de São Francisco (45) e Ingá (20), para uma melhor 

caracterização das áreas urbanas e suas condições sociais. 

Outra linha de análise a ser investigada são as ocupações de maior renda em regiões 

com padrão de baixa renda, tal como as encontradas em Vila Progresso (48), Matapaca 

(31), Badu (1), Santo Antônio (41). Tais aspectos provavelmente estão relacionados a 

externalidades positivas geradas pela preservação de florestas, e pela presença de 

serras, nestes locais, e ainda, principalmente, pela gênese de ocupação destas áreas.  

O trabalho alcançou seu objetivo inicial e ainda levantou novas questões a serem 

investigadas, o que nos faz acreditar que até o momento seus resultados são 

satisfatórios. 
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