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RESUMO 
 

GAMA, João Penido. Técnica Survey para Análise Espacial e Perfil dos Usuários: 

uma Aplicação para a Área Central de Niterói/RJ. 2017. 69 f. Dissertação (Mestrado) 

– Curso de Geografia, Departamento de Geografia, Universidade Federal Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, RJ, 2017. 

 
 
 

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro, localizado na porção leste da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro com área de 133,916 km² e população estimada 

de 494 mil habitantes. Até 1972 Niterói foi a capital do Estado do Rio de Janeiro. A partir 

desse ano houve a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro e a capital 

do estado foi transferida para o município de Rio de Janeiro. 

Niterói é separada da capital pela Baía da Guanabara e tem como principal ligação 

à mesma a Ponte Presidente Costa e Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio- 

Niterói, com uma extensão de um pouco mais de 13 kms. Além dessa ligação principal 

há também a ligação por via náutica, com o uso das barcas. ligando o centro do Rio de 

Janeiro com o centro de Niterói. 

O município está passando por um problema comum em municípios grandes e 

históricos, a sua macrocefalia urbana, gerado pela falta de planejamento urbano. Por conta 

disso, a prefeitura busca soluções para esse fenômeno, sendo um deles o Projeto de 

Requalificação da Área Central de Niterói (2012). 

A presente dissertação conta com o objetivo geral de analisar e descrever a área 

central da cidade de Niterói. 

Para alcançar os objetivos, a pesquisa foi dividida em três eixos metodológicos: 

(i) análises da área central, por meio de trabalhos de campo nos bairros que a compõe; 

(ii) o mapeamento temático sobre a distribuição dos bens e serviços; e, (iii) a aplicação 

de um survey com os usuários dessa área sobre as características dos muitos fluxos 

existentes na área de estudo e qual o perfil desses usuários. 

O projeto intitulado: “O Projeto de Requalificação do Centro de Niterói (2012)” e 

outros documentos serão estudados analisado por meio de uma análise documental. 

Dentre os principais resultados pôde-se concluir que há uma distribuição desigual 

entre os serviços e bens na área central, que se concentram no sul do centro, próximo do 

bairro Icaraí – que é o bairro mais populoso da cidade e predominante de classe média- 

alta, em especial onde encontram-se as organizações de ensino; saúde e comerciais de 



serviço mais importantes, particulares. Na região, perto da região portuária e da ponte 

Rio-Niterói – onde a população é menos favorecida - estão localizados hospitais e 

colégios públicos. 

A análise do projeto de qualificação destacou a forma de classificação pela 

prefeitura de cada área do projeto e qual a proposta para essas áreas. Algumas das obras, 

melhorias, reformas e requalificações já foram feitas, como o asfalto novo nas principais 

ruas do centro; aumento do número de ciclovias; começo da construção Edifício 

Monumental, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (aumentando o espaço do 

Caminho Niemeyer); entre outros exemplos. 

 
 

Palavras-chave: Área central; requalificação; planejamento urbano. 
 
 

ABSTRACT 
 

GAMA, João Penido. Técnica Survey para Análise Espacial e Perfil dos Usuários: 

uma Aplicação para a Área Central de Niterói/RJ. 2017. 69 f. Dissertação (Mestrado) 

– Curso de Geografia, Departamento de Geografia, Universidade Federal Fluminense, 

Campos dos Goytacazes, RJ, 2017. 

 
 

Niterói is a city in the State of Rio de Janeiro, located in the eastern portion of the 

Metropolitan Region of Rio de Janeiro with an area of 133,916 km² and an estimated 

population of 494,000 inhabitants. Until 1972 Niterói was the capital of the State of Rio 

de Janeiro. From that year on, the State of Guanabara merged with the state of Rio de 

Janeiro and the state capital was transferred to the city of Rio de Janeiro. 

Niterói is separated from the capital by the Guanabara Bay and its main connection 

to the same is the Presidente Costa e Silva Bridge, popularly known as Rio-Niterói Bridge, 

with an extension of a little more than 13 kms. Besides this main connection there is also 

the connection by nautical route, with the use of the boats. Connecting the center of Rio 

de Janeiro with the center of Niterói. 

The municipality is going through a common problem in large and historic 

municipalities, its urban macrocephaly, generated by the lack of urban planning. Because 

of this, the city hall seeks solutions to this phenomenon, one of them being the Projeto de 

Requalificação da Área Central de Niterói (2012). 



The present dissertation has the general objective of analyzing and describing the 

central area of the city of Niterói. 

To reach the objectives, the research was divided into three methodological axes: 

(i) analysis of the central area, through fieldwork in the neighborhoods that compose it; 

(Ii) the thematic mapping on the distribution of goods and services; And (iii) the 

application of a survey with the users of this area on the characteristics of the many flows 

in the study area and the profile of these users. 

The project titled: "Projeto de Requalificação da Área Central de Niterói (2012)" 

and other documents will be studied analyzed through a documentary analysis. 

Among the main results it was concluded that there is an uneven distribution 

between services and goods in the central area, which are concentrated in the south of the 

center, near the Icaraí neighborhood – which is the most populous neighborhood in the 

city and predominant middle-upper class, in particular where there are educational 

organizations; Health and service commercials. In the region that is near the ports region 

and the Rio-Niterói bridge - where the population is less favored - are located hospitals 

and public schools. 

The analysis of the qualification project highlighted the way of classification that 

the city hall is dividing each area of the project and what are the proposal for those areas. 

Some of the works, improvements, reforms and requalifications have already been made, 

such as the new asphalt in the main streets of the center; more quantity of cycle paths; the 

beginning of the construction of Monumental Building, designed by the architect Oscar 

Niemeyer (increasing the space of the Niemeyer Path); among other examples. 

 
 

Keywords: Central area, requalification, urban planning. 
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1 Introdução 
 
 
 
 

Niterói é um município do Estado do Rio de Janeiro, localizado na porção leste da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), com área de 133,916 km² e com população 

estimada de 494.200. Atualmente, o município conta com dois distritos: Niterói e Itaipu. 

O município está passando por um problema comum em municípios grandes e 

históricos, a sua macrocefalia urbana. O seu processo de urbanização ocorreu de maneira 

acelerada e desordenada, causando problemas urbanos de ordem social e econômica em 

razão de um fator fundamental: a falta de planejamento. Sua área central urbana teve um 

crescimento desordenado e acelerado provocado pelo desenvolvimento do país em um 

curto espaço de tempo, causando um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de 

estrutura em determinadas áreas da cidade. 

Visando resolver (ou amenizar) esse fenômeno a Prefeitura de Niterói 

desenvolveu o “Projeto de Requalificação do Centro de Niterói”, buscando melhorar a 

qualidade de vida de moradores, comerciantes e frequentadores da área, utilizando como 

bases outros exemplos de requalificação como o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro ou 

Puerto Madero, em Buenos Aires. 

A presente dissertação conta com o objetivo geral de analisar e descrever a área 

central da cidade de Niterói, em seus aspectos físicos e econômicos, utilizando a técnica 

survey para análise espacial e perfil dos usuários. 

Como objetivos específicos destacam-se a realização da contextualização 

histórica da área central como um todo; procurar compreender quais os motivos para a 

área estudada se encontrar da maneira atual (com perda de credibilidade e imagem 

desgastada); estudar o projeto desenvolvido pela prefeitura (os seus efeitos, impactos 

causados); discutir a espacialidade dos bens e serviços já existentes do centro por meio do 

desenvolvimento de mapas temáticos; avaliar a variação do preço do m² dos imóveis 

encontrados na área central; e analisar o fluxo de pessoas que passam pela área central 

através da aplicação de survey a fim de descobrir qual é o perfil médio de seus usuários. 
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O recorte espacial foi definido utilizando como apoio a área central delimitada 

pela própria prefeitura do município feito com base o Projeto de Requalificação do Centro 

de Niterói: 
 

A área de estudo abrange oito bairros - Centro, São Lourenço, Ponta da Areia, São 

Domingos, Gragoatá, Boa Viagem, Bairro de Fátima, Morro do Estado – totalizando uma 

área de 3,8 milhões de m². 

Figura 1 - Área Central de Niterói – RJ/Fonte dos dados: IBGE (2009) (2010); Niterói (2016) – 
Organização: GAMA (2016). 
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Figura 2- Bairros Componentes da Área Central de Niterói – RJ/Fonte dos dados: IBGE (2009) (2010); Niterói (2016) – 

Organização: GAMA (2016). 

 
A compreensão do surgimento dos bairros e as suas estruturas possibilitam 

identificar quando e onde se iniciou os problemas encontrados atualmente nesses locais 

(Niterói, 2013) e, com isso, formar um contexto histórico sobre cada um dos bairros. 

A abordagem utilizada foi à estatística que segundo Lakatos e Marconi (2009) 

permite realizar representações simples de conjuntos complexos, e constatar se estas 

representações simplificadas possuem relações entre si. A observação direta extensiva foi 

utilizada na pesquisa, uma vez que, foram utilizadas as seguintes técnicas: questionário, 

construído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito, testes, 

instrumentos utilizados com a finalidade de obter dados que permitam medir o 

rendimento, a frequência, a capacidade ou a conduta dos indivíduos, de forma quantitativa 

(LAKATOS e MARCONI, 1992). 

Uma pesquisa de campo foi realizada na área central de Niterói, por meio da 

realização de entrevistas com questionário estruturado por perguntas fechadas e uma 

pergunta aberta. A técnica adotada para a pesquisa primária foi um survey, descrita por 

Babbie (2005). 

A pesquisa de campo adotou como divisão territorial da área de estudo lugares 
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com maior movimento de pessoas de acordo com a visão do próprio autor. 
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2 Revisão Bibliográfica 
 
 
 
 

2.1 Área Central 
 

Uma característica em comum das cidades é a existência de, pelo menos, uma área 

onde se concentram as principais atividades comerciais e de serviços, além dos terminais 

de transportes interurbanos e intra-urbanos. Essa área recebe o nome de área central, ela 

conta com uma localização ótima na cidade, concentra capital e permite uma 

maximização dos lucros vindos de atividades comerciais. 

A centralidade foi discutida inicialmente como um processo que se destaca na 

estruturação urbana da cidade, a partir da importância que uma localidade gera ao agregar 

pontos nodais de transportes urbanos, atrair e fixar sedes de governos locais ou regionais, 

postos de empregos, atividades comerciais e serviços, conforme Small e Witherick (1992) 

e, devido à forte densidade dessas atividades, essas localidades oferecem maior 

capacidade de consumo de produtos e serviços, portanto elevados índices de frequentação 

de natureza e intensidades diferentes (Sposito, 1992). 

Sobre área central, Corrêa (2003) a define como sendo o foco principal de não 

apenas uma única cidade, mas também de municípios em sua hinterlândia1 que 

influenciam ou são influenciados por ela. Conforme explica Corrêa (2003) é na área 

central que se concentra as principais atividades de comércio, gestão pública e privada, 

os terminais de transporte inter-regionais e intra-urbanos e serviços. O caso Niterói não é 

diferente do que é definido por Corrêa (2003), pois a sua área central é influenciada pela 

dinâmica social e econômica de municípios próximos, principalmente o Rio de Janeiro e 

São Gonçalo. 

Lefebvre em “O Direito à Cidade” (2001) disserta sobre o núcleo urbano; 

considerando que eles são centros de intensa vida urbana; são lugar de consumo e 

consumo de lugar, tornando-se centro de consumo. Por conta desse consumo e da intensa 

vida os núcleos estão se “esgotando”, porém, os mesmos conseguem se manter através de 
 
 

1 De acordo com Corrêa (2013) hinterlândia são áreas de influência de uma cidade fora de seus limites. 
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planos de requalificação, a exemplo do Projeto de Requalificação da Área Central de 

Niterói. 

A área central, com o passar do tempo, apresentou problemas, como: perda da sua 

influência por causa da transferência da sede do poder estadual (para o município do Rio 

de Janeiro); teve o seu comércio tradicional de rua sendo substituído pelo conforto e 

segurança dos shoppings centers; o surgimento de multi2 e policentralidades3 em Niterói 

com preços de solos mais acessíveis do que a área central causando a mobilidade 

populacional em direção a esses outros centros da cidade como, por exemplo, São 

Francisco (abrangendo os bairros de São Francisco e Charitas), Icaraí (alcançando Icaraí, 

Vital Brasil e Santa Rosa), Itaipu (envolvendo os bairros de Itaipu, Camboinhas e 

Itacoatiara) e a outros municípios também. 

Os subcentros, de acordo com Garcez (2009), devem ser analisados como 

“núcleos centrais”, pois trazem “a ideia de centralidade e de coesão espacial presentes no 

centro como no subcentro” com as características de localização distantes do centro 

voltadas para atender à população mais próxima, com o oferecimento de comércios e 

serviços em escala menor. Para Villaça (2001, p.293): “o subcentro consiste, portanto, 

numa réplica em tamanho menor do centro principal, com o qual concorre em parte sem, 

entretanto, a ele se igualar”, permitindo, assim, que haja pouca demanda para o 

deslocamento a outras áreas da cidade por conter equipamentos, bens e serviços em seu 

interior. Whitacker (2007) o compreende o subcentro e também o centro como uma 

concentração localizável e localizada na cidade, distinguindo-se entre si pela 

complexidade, abrangência e com a possibilidade de alguma hierarquia.  Ao passo que  a 

centralidade não se define pela localização, mas pelas articulações entre localizações, uma 

vez que expressa relações espaciais. 

Atualmente, a área central do município de Niterói é onde está localizada as 

repartições da administração pública e uma diversificada área comercial e de serviços, 

destacando-se, principalmente, o terminal rodoviário, as barcas de transporte de 
 
 
 

2 A multicentralidade é definida por Sposito (2003: 74-5) (apud Lefebvre) como: “conformação de mais de 
uma área de concentração comercial e de serviços nas cidades, influenciando a perda relativa do peso e da 
importância do centro principal”. 
3 Policentralidade também é definida por Sposito (2003: 75) como: “as dinâmicas mais recentes, como o 
aparecimento de grandes superfícies comerciais e de serviços, que redefinem, de modo profundo, a estrutura 
espacial”. 
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passageiros e o Plaza Shopping. E encontra-se ocupada por ambulantes (alguns sem 

licença e outros com), pequenos prédios habitacionais, sujeira, e aumento da violência. 
 
 

 

O espaço urbano conta com cinco principais agentes urbanos, de acordo com 

Corrêa (2005), esses agentes são: os proprietários dos meios de produção; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e, os grupos sociais excluídos. A 

produção desse espaço é construída através da relação (amistosa ou não) desses agentes 

e segmentos sociais que se utilizam de inúmeras estratégias para produzir com diferentes 

propósitos, dependendo da motivação e das possibilidades de cada uma. 

De acordo com Alves (2015) os projetos de requalificação em geral normalmente 

contam com mais forças dos agentes promotores imobiliários e o Estado, pois são os que 

conseguem investir e ganhar mais capital. Os promotores imobiliários, no processo de 

produção e comercialização do solo urbano, por meio de estratégias pré-estabelecidas 

fazem do solo urbano moeda corrente transformando a cidade capitalista num grande 

negócio. Já o Estado apresenta-se, muitas vezes, como o principal agente produtor do 

espaço. Tendo em vista que ele controla o marco jurídico (leis sobre a utilização do 

Figura 3- Área Central de Niterói – RJ/Fonte dos dados: IBGE (2009) (2010); Niterói (2016) – 
Organização: GAMA (2016). 
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espaço), além de armazenar grande estoque de terras e é por ele que, muitas vezes, são 

construídas as condições necessárias para a produção dos demais agentes. No caso de 

Niterói o Projeto também conta com o apoio do Estado e de promotores imobiliários. 

2.2 Gentrificação e Segregação 
 

Tanto a gentrificação quanto a segregação envolvem mudança de local dos 

moradores de uma determinada área. A diferença entre elas é que esta pode ser ocorrida 

tanto de forma espontânea quanto forçada e aquele ocorre somente quando a mudança é 

feita de maneira imposta. 

O termo Gentrificação é oriundo de gentry, uma expressão inglesa, que designa 

pessoas ricas, ligadas à nobreza. O termo surgiu nos anos 60, em Londres, quando vários 

gentriers migraram para um bairro que, até então, abrigava a classe trabalhadora. Este 

movimento provocou um aumento do valor dos imóveis do lugar, e “expulsou” os antigos 

moradores para acomodar confortavelmente os novos donos. O evento foi chamado de 

gentrification, que numa tradução literal, poderia ser entendida como o processo de 

enobrecimento, aburguesamento ou elitização de uma área. 

O termo tem sido utilizado por geógrafos, arquitetos, urbanistas e também em 

estratégias de city marketing e de promotores imobiliários, para designar mudanças no 

conteúdo socioeconômico de determinadas áreas, o que implicaria em processos 

espaciais, notadamente em áreas de moradia operária ou de segmentos mais baixos de 

renda, áreas centrais e antigos espaços industriais, atacadistas ou de modais de transporte 

que tenham perdido funções originais. Esse termo, por sua vez, aparece com frequência 

associado a outros, tais como reabilitação, readequação, refuncionalização, regeneração, 

renovação, requalificação e revitalização urbanas. Nesse caso, a relação se dá mais com 

as formas espaciais, mantidas, embelezadas ou substituídas por outras. Para Neil Smith 

uma teoria da gentrificação tem que explicar o processo histórico de desvalorização da 

terra no centro da cidade e de que modo essa desvalorização produz a possibilidade de 

reinvestimento lucrativo em outras áreas da cidade (Smith, 1996). 

Utiliza-se o Projeto de Requalificação como “base” para obter ideias e com isso 

realizar mudanças na área central de Niterói, uma dessas mudanças, como consequência 

das ações da requalificação (e não como uma das ideias do Projeto), é a variação do preço 

do m² dos bairros envolvidos. 



21  

Os imóveis que se encontram nos bairros pertencentes à área central da cidade, 

apresentam a sua deterioração mais elevada, além disso, há as atividades que se 

encontram na área e incitam a saída da população de alta renda e a expansão espacial a 

partir do centro; e, na maioria dos casos, os proprietários dos imóveis da área em questão 

continuam sendo a população de alta renda, mesmo se autossegregando. Essa população 

conta com o fato de terem capital para poder esperar a possibilidade de valorização de 

seu imóvel, para depois vende-los para empresas, firmas que precisam se localizar na área 

central de uma cidade. 

Outro possível fator que pode causar uma variação no preço do m² desses imóveis 

é a paralisação da expansão lateral do centro de negócios (uma parte por causa do 

processo de descentralização), ou seja, a área central deixa de ficar se expandindo para os 

lados e ocorre novas áreas espalhadas em locais diferentes do município, levando a uma 

possibilidade de valorização dos imóveis localizados no centro, já que o espaço não terá 

novos lugares para construção de mais. 

Enquanto essa valorização na área central não acontece é comum os donos não 

investirem nos seus imóveis, alugando-o para uma população de renda inferior que 

precisa de uma localização central. Porém, uma vez valorizado esses imóveis, seja pelos 

fatores já citados ou por outros, a tendência é a de que o preço do aluguel, da compra, das 

atividades econômicas que se encontram em seu torno aumente, fazendo com que essa 

população de baixa renda (que não pode arcar com os novos custos) que se encontra no 

imóvel no momento em que o mesmo está sendo valorizado não tenha outra opção a não 

ser sair do local, gerando a gentrificação, ou seja, a “expulsão” dessa população com 

menos renda, de maneira indireta. 

O Projeto de Requalificação, colocado em prática, desde 2013, já mostra esses 

efeitos no aumento do valor de comercialização do m² construído, porém ele não é o único 

ou o grande responsável pelo aumento dos preços, já que, no Brasil (principalmente no 

Estado do Rio de Janeiro) houve um crescimento muito expressivo no preço dos imóveis 

entre 2010 a 2014. Utilizando como fonte sites de compra, aluguel e venda de imóveis – 

principalmente o ZAP Imóveis4 –a tabela abaixo apresenta as mudanças no valor do m²5 

 
 

4 O site ZAP Imóveis calcula o preço de revenda de acordo com as ofertas no site, não mostrando o valor 
real dos imóveis, e sim o valor que os proprietários anunciam. 
5 Os valores apresentados são valores monetários reais corrigidos pelo IPCA. 
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nos bairros que o Projeto alcança e de outros três bairros presentes no município afim de 

fazer uma comparação entre eles e os bairros da área central: 
 

Tabela 1- Valor do m². Fonte: ZAP Imóveis e sites de vendas de imóveis. 

Bairro   Valor do m²   
jun/08 jun/10 jun/12 jun/14 jun/16 

Boa Viagem 4374 5171 6452 8900 9192 
Centro 1900 2656 4108 5893 5920 
Fátima 3108 3498 3485 5229 5457 

Gragoatá 5573 7816 6738 8038 8209 
Morro do Estado6 - - - - - 

Ponta da Areia 2105 1919 3673 4913 5604 
São Domingos 2678 3689 5406 6572 6626 
São Lourenço 1506 2048 3058 4893 4648 

Icaraí 3328 4472 6706 8122 8195 
Itaipu 3248 3054 4496 5465 6125 

São Francisco 3086 4933 7263 8387 8426 
Média7 3090,60 3925,60 5138,50 6641,20 6840,20 

Organização: GAMA, João Penido (2016). 
 

De acordo com a tabela acima, pode-se calcular a variação em % do valor do m² 

de cada bairro no intervalo de dois anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Não foram encontrados dados referentes ao m² da Comunidade Morro do Estado. 
7 A média não está considerando a falta de informação sobre o Morro do Estado, pois o espaço vazio iria 
abaixar o valor da média 
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Gráfico 1 - Valor do m² - Variação (%) - Bairros. Fonte: ZAP Imóveis e sites de vendas de 

imóveis. Organização: GAMA, João Penido (2016). 
 

O bairro Ponta D’Areia foi o que apresentou a variação mais relevante entre 2010 

a 2012 (91,4%), enquanto que Gragoatá foi o que ocorreu a maior variação negativa no 

mesmo intervalo de tempo (-13,8%). Os demais bairros mantiveram a sua variação entre 

-0,4% a 54,7%. Entre 2014 a 2016 todos os locais pesquisados apresentaram uma queda 

no valor da variação de seu m². 

Em relação à centros e a poli-centralidades (Icaraí, Itaipu e São Francisco) foi feito 

o mesmo levantamento sobre o valor do m². Nesse caso o valor do m² na área central 

conta com a média8 dos bairros Centro, Fátima, São Domingos, São Lourenço, Ponta 

D’Areia, Gragoatá, Boa Viagem; enquanto que Icaraí apresenta a média entre Icaraí, 

Santa Rosa e Vital Brasil; Itaipu mostra a média entre os bairros de Itaipu, Itacoatiara e 

Camboinhas; São Francisco, por sua vez, é a média entre São Francisco e Charitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Morro do Estado não foi considerado por causa da falta de dados.
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Tabela 2- Valor do m² - Centro e Poli-centralidade 

Centro e Poli- 
centralidade 

    Valor do m²    
jun/08 jun/10 jun/12 jun/14 jun/16 

Área Central 3034,86 3828,14 4702,86 6348,29 6522,29 
Icaraí 2846,33 3888,67 5722,67 6995,67 7172,00 
Itaipu 3997,33 3623,33 5251,00 6237,67 6559,33 

São Francisco 3736,00 5466,50 7790,00 8849,50 8841,50 
Média 3403,63 4201,66 5866,63 7107,78 7273,78 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de dados do ZAP Imóveis e sites de vendas de imóveis 

(2017). 
 

Em relação à variação em % sobre o centro e poli-centralidades pode-se notar: 

enquanto que o valor do m² da área central caiu de 26,1% (2008 a 2010) para 22,8% (2010 

a 2012) as demais poli-centralidades (exceção para São Francisco) subiram seu valor; 

com destaque para Itaipu, que saltou de -9,4% (2008 a 2010) para 44,9% (2010 a 2012), 

principalmente por causa de Camboinhas que contou com um crescimento de 50% no 

mesmo intervalo de tempo. A partir dessa data a situação se inverte, enquanto as poli- 

centralidades veem o valor de seus imóveis caírem, a área central nota o aumento no 

preço, de 22,8% (2010 a 2012) para 35% (2012 a 2014). No último intervalo de tempo, 

todas as localidades perceberam a queda na sua variação, São Francisco ficou com 

variação negativa (-0,1%), e a maior queda ocorreu na área central de 35% (2012 a 2014) 

para 2,7% (2014 a 2016). 
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Gráfico 2- Valor do m² - Variação (%) - Centro e Poli-centralidades. Fonte: ZAP Imóveis e sites de venda de imóveis. 

Organização: GAMA, João Penido (2016). 

 

Os projetos de requalificação/revitalização apresentam uma tendência, segundo 

Glória Alves (2005, p. 148): 

“... (...) levam à expulsão ou afastamento para outras áreas, dos moradores de 
baixa renda, transeuntes (os que usam o espaço apenas como passagem) e 
usuários do então comércio local, cuja predominância, ao menos antes das 
obras de requalificação, é voltada a um comércio popular de baixa renda...” 
(ALVES, 2005, p. 150). 

Com isso, expressões como requalificação, revitalização, revalorização, 

refuncionalização são utilizados para justificar ações de transformação em áreas tidas 

como seu contraponto necessário: degradadas, esvaziadas, desindustrializadas, 

abandonadas e perigosas. Fazendo com que seja necessário o investimento, aumentando 

o preço de tudo à sua volta e “expulsando” aqueles que não podem pagar esse novo preço. 

Sobre esses termos, Alves (2015, p.143) diz que não se trata de um mero jogo de palavras, 

mas de como a criação de consensos e aceitações em torno das mesmas abonam, ações 

do poder público e ou da iniciativa privada sobre determinado espaço que são postas como 

necessárias para requalificação de espaços, em especial nos centros tradicionais das 

cidades. 
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Segregação, de acordo com Corrêa (2011), refere-se especialmente à questão 

residencial, relacionando-se muito mais à reprodução da força de trabalho. Harvey9, 

citado pelo mesmo autor, define segregação da seguinte maneira: 

“... segregação, quer dizer, diferenciação residencial segundo grupos, 
significa diferencial de renda real (...). Se já existe diferença de renda 
monetária, a localização residencial implica em diferença maior ainda no que 
diz respeito à renda real...” (CORRÊA, p.134, 2011). 

 
As segregações socioespaciais, segundo Ana Fani Alessandri Carlos (2015), são 

um dos fundamentos da produção do espaço urbano, sendo o negativo da cidade e da vida 

urbana. Lefebvre também a coloca de um modo negativo, pois a vida urbana perde a 

potência de encontro/confronto/reconhecimento dos diferentes. Alves (2005) as coloca 

como além das separações dos diferentes sujeitos no espaço: 

“... seu conteúdo inclui também, sem excluir a separação espacial, privações 
socioespaciais dos mais diferentes tipos, a saber: negação ou dificuldade de 
mobilidade física pela precariedade do transporte público e, em muitos casos, 
pela impossibilidade de pagamento do mesmo...” (ALVES, 2005, p. 148). 

 
Henri Lefebvre (p.97, 2001) disserta sobre a segregação e seus três diferentes 

aspectos. O espontâneo, que seria proveniente das rendas e das ideologias. O voluntário, 

que estabelece espaços separados, também chamado de auto-segregação. O programado, 

sob o contexto de planejamento e reestruturação urbana. Esse último aspecto da 

segregação (programado) é o que interessa para o trabalho atual, já que a gentrificação 

que vem ocorrendo na área central de Niterói é sob o pretexto do Projeto de 

Requalificação da Área Central. 

 
 

2.3 Requalificação 
 

O termo “requalificação urbana” parte do pressuposto que o lugar em questão é 

“desqualificado”, ou seja, um lugar sem as qualidades desejadas dentro dos padrões 

urbanos projetados. 

As formas, funções urbanas e estruturas agem umas sobre as outras e se 

modificam, podendo reconstruir e dominar, modificando a paisagem e, por consequência, 

o espaço. A formação urbana (no caso, a área central de Niterói) conheceu a sua ascensão, 

 
9 D. Harvey. Class Structure in a Capitalist Society and the Theory of Residential Differentation (citações 
das páginas 362 e 363). 
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o seu apogeu e está na fase do seu declínio – essas três etapas são comuns no espaço 

urbano, formando um ciclo; seus fragmentos e restos servem para outras formações; 

desestruturações e reestruturações se sucedem no tempo e no espaço. 

Lefebvre (2001) mostra que a sociedade “moderna” é preocupada com estabelecer 

a indústria e organizar a empresa e que também é pouco capaz de fornecer soluções para 

a problemática urbana, por conta disso ela apresenta pequenas medidas técnicas que só 

servem para prolongar o estado atual das coisas – a chamada requalificação. Em outras 

palavras, os projetos de requalificação teriam o objetivo de salvar os “bairros 

degenerados”. 

A prefeitura de Niterói, buscando melhorar a qualidade da sua área e recuperar 

esses “bairros degenerados” dividiu o seu projeto em sete quesitos, a saber: infraestrutura; 

lazer e turismo; cultura; social; habitação; sustentabilidade; mobilidade. Onde, para cada 

um deles, disserta sobre o que será feito para requalificar a área central. 
 

 

Muitas vezes, o termo revitalização é substituído pelo termo requalificação (um 

dos exemplos é o próprio Projeto de Niterói, pois o seu nome original era “Projeto de 

Revitalização do Centro de Niterói”). 

O objetivo dos agentes envolvidos no projeto de Niterói é a reformulação dos 

espaços públicos; renovação da infraestrutura existente; nova pavimentação e sinalização 

nas ruas e calçada; substituição do mobiliário urbano; atrair novas residências e comércio; 

Figura 4- Fonte: Requalificação do Centro de Niterói. Disponível em: 
http://centro.niteroi.rj.gov.br/. 
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transporte (ciclovia, VLT, Linha 3 do metrô); passagem subterrâneas (para pedestres e 

para veículos); preservação e recuperação dos edifícios históricos e culturais da cidade; 

ordenamento urbano (para vendedores ambulantes, pescadores, moradores de rua). 
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3 Descrição Espacial 
 
 
 
 

3.1 Área Central de Niterói 
3.2 Projeto de Requalificação da Área Central de Niterói 

Seja pelo rápido crescimento populacional, ou falta de recursos para investir em 

infraestrutura, ou ainda pela transferência de atividades para outras áreas, inúmeras 

cidades do mundo também assistiram à desvalorização de suas regiões centrais. Mas, nas 

últimas décadas, os governos passaram a desenvolver intervenções urbanísticas para 

adaptar esses espaços públicos, agregando valor e elevando a qualidade de vida de seus 

moradores. Alguns exemplos são o Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina; o 

Port Vell de Barcelona, na Espanha; Porto Maravilha no Rio de Janeiro, no Brasil. 

Para que os Projetos de Requalificação ocorram é necessário que haja um 

planejamento antes. Vários conceitos foram criados para definir planejamento e, de uma 

forma bastante simples, entende-se que o processo de planejamento é um meio 

sistemático de determinar o estágio em que você está, onde deseja chegar e qual o melhor 

caminho para chegar lá. Simonds (1978) dizia que o planejamento é o direcionador da 

quantidade, da qualidade e da velocidade e natureza das trocas. Outros autores referem- 

se ao planejamento como um processo rigoroso para dar racionalidade à ação e enfrentar 

as situações que se apresentam, de forma criativa. 

Se o planejamento implica decidir sobre ações futuras, previsões e estimativas de 

cenários futuros ele se torna essencial. Devem ser previstas, por exemplo, as 

consequências de cada alternativa de ação proposta, bem como o somatório delas. Se 

ocorrem previsões e formulam-se as suas probabilidades, a tomada de decisão também 

envolve as incertezas e os riscos. Tanto quanto os recursos, as ações propostas devem 

referir-se a um ou mais locais e também devem ser especializadas, qualificadas e 

quantificados. Como costumam ser indicadas para datas e graus de emergência diferentes, 

elas precisam ser ordenadas por prioridade ao longo do tempo. 

Sob esse conjunto de premissas, o processo compõe-se em fases de atividades 

sequenciais que se preocupam em trabalhar o tempo, o espaço e os objetivos a serem 

atingidos na programação das ações. As fases nada mais são do que a expressão do 
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reconhecimento dos cenários e da sequência lógica de possibilidades de acontecimentos, 

com o propósito de definir uma conduta para um tipo de desenvolvimento proposto, 

previsto pelos próprios objetivos. 

De acordo com Santos (2004, p.24) essas condições apresentadas levam os 

planejamentos institucionais a trabalharem com as fases apresentadas na figura 5, 

gerando, como resultados esperados: planos, programas, normas e projetos. 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
Planejamento é uma atividade para ser implementada e não apenas uma produção 

de documentos. Planejar é estar a serviço de interesses públicos, por meio do ordenamento 

das atividades humanas. Embora grande parte do planejamento seja baseado em fases 

técnicas, as decisões a serem tomadas dependem daqueles que sofrem ou deverão sofrer 

as alternativas propostas, dos gerenciadores locais e de todos aqueles que se preocupam 

com os destinos da região. Enfim, é necessário a participação da comunidade para que 

seja um processo válido. 

As políticas públicas entram como parte do planejamento também, de acordo com 

o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o conceito de 

políticas públicas diz respeito a um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas 

para a solução de problemas encontrados na sociedade, pois elas são conjuntos de 

programas, ações e decisões tomadas pelos governos (nacionais, estaduais ou municipais) 
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Figura 5- Fases comuns em planejamentos regionais. Fonte dos dados: SANTOS (2004) 
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com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados que visam assegurar 

determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado 

segmento social, cultural, étnico ou econômico (SEBRAE, 2015). 

Como parte do planejamento feito houve a ideia de que a área central de Niterói 

está desgastada, degradada utilizando, para isso, o enfoque na mídia. Pois ela aproveita- 

se de fatos que realmente ocorreram no espaço, como roubos, furtos, concentração de 

usuários de drogas, entre outros, e maximiza e explora essas ocorrências mostrando-os 

para a população, gerando no senso comum de que há a necessidade de transformar a área 

em questão. 

Utilizando como base o Acervo O Globo e o caderno “Niterói” desse acervo foi 

pesquisado notícias com as palavras-chave “centro”; “área central” de 1992 a 2016. 

Foram encontrados 110 resultados, sendo realizado levantamento das manchetes e 

tabulação das informações para perceber que a mídia noticia mais violência do que outros 

assuntos. 

 
 

Tema da Manchete 
Frequência

 

 
 
 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/ 
 

Abaixo é apresentado, por ano, uma principal manchete sobre a área central de 

Niterói, mostrando também o tema dessa respectiva manchete. 

 Absoluta Relativa 
Segurança 99 90,0% 

Área Central 9 8,2% 
Degradação 2 1,8% 

Total 110 100,0% 
 

Quadro 1– Organização dos Temas da Manchete 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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Quadro 2 – Manchetes por ano 

Ano Tema Manchete 
1992 Segurança Arrastão chega e assusta no Centro 
1995 Segurança Violência que atinge a cidade 
1998 Segurança Morro do Estado, um vizinho do barulho 
1999 Segurança Medo e perigo rondam ruas do Centro 
2000 Segurança Muitas ideias e um só objetivo a segurança 
2001 Segurança Número de assaltos cresce 52% em dois meses 
2002 Área Central Novo plano urbanístico quer moradores de volta ao Centro 
2003 Área Central O Centro que a prefeitura planeja 
2004 Área Central Desordem urbana é a maior causa de queixas 
2005 Segurança Tiroteios levam pânico a Ingá, Icaraí e Centro 
2006 Segurança Onda de assaltos amedronta alunos da UFF 
2007 Segurança Segurança é o principal desejo para 2008 
2008 Segurança Segurança já preocupa mais do que o transito 
2009 Segurança Boa Viagem instala 32 cameras 24 hs por dia 
2010 Segurança Áreas nobres e mais violentas 
2011 Segurança Mais uma vez sem verba para segurança 
2012 Segurança Evasão está ligada à violência e às drogas 
2013 Degradação Uma área degradada no centro de polêmica 
2015 Segurança Prêmio para combater a violência 
2016 Área Central O centro em questão 

Fonte: Acervo O Globo. Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/. Organização: GAMA, 

JP. 
 
 

Uma vez que o consenso é “construído” na cabeça dos moradores do município 

de que a área está em decadência e é perigosa, tem-se então a oportunidade, numa 

articulação entre o Estado e iniciativa privada, de promover transformações e mudanças 

no local com a finalidade de torná-la mais atrativa a novos investimentos, permitindo a 

realização e reprodução do capital, alegando estar com o objetivo de resgatar o prestígio 

perdido ao longo das décadas. Com a ajuda do consenso que foi criado através do uso da 

mídia qualquer mudança que ocorreu ou venha a ocorrer na área central terá o apoio da 

população, pois a mesma acredita que estas causarão melhorias na área em questão. 

Porém, vale lembrar que esvaziar (degradar) o centro é prejuízo não só para a inciativa 

privada, mas também para o poder público, para os proprietários e, em último nível, até 

para a população. 

Pelo fato da requalificação se tratar de um processo dialético (articulação Estado, 

proprietários imobiliários e agentes do poder), a área central apresenta uma tríade 

http://acervo.oglobo.globo.com/
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valorização/desvalorização/revalorização do solo urbano, sendo que o último termo se 

torna essencial para a realização do movimento de reprodução do capital. 

O poder público de Niterói, com o Projeto de Requalificação do Centro de Niterói 

(NITEROI, 2012) busca melhorar a qualidade de vida de moradores, comerciantes e 

frequentadores da área; utilizou como base modelos já realizados, como, por exemplo: 

Puerto Madero, Barcelona, Porto Maravilha (Rio de Janeiro – RJ). E, além disso, 

contratou a arquiteta Verena Andreatta10 para ser a nova secretária de Urbanismo e 

Mobilidade de Niterói. 

Requalificar o centro, apesar dos aspectos negativos já levantados, também tem suas 

vantagens, e pode ser bom para a população que utiliza esse espaço, pois o local conta 

com uma das melhores infra-estrutura urbana (transportes, esgoto, água, energia elétrica, 

sistemas de comunicações, etc) e, tendo essa infra-estrutura melhorada, o local se torna 

mais atrativo. 

3.3 Mapeamento Temático 
 

Corrêa11, citado por Souza (2013), diz que a organização espacial é “o conjunto 

de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra”. Ainda atribuído 

a Corrêa, a organização espacial associa-se com a divisão espacial do trabalho, com a 

disposição e distribuição espacial da infraestrutura técnica e social, com o padrão de 

segregação e autossegregação residencial, ou seja, nas palavras de Souza (2013) “A 

organização espacial está sempre mudando”. 

Com o intuito de analisar a organização espacial da área central de Niterói foram 

elaborados mapas mostrando a espacialidade dos bens e serviços com a finalidade de 

detectar se os equipamentos urbanos essenciais estão distribuídos de forma equitativa, ou 

pelo menos parcialmente. 
 
 
 
 
 

10 Verena Andreatta é doutoranda em Urbanismo e Ordenação do Território na UPC-ETSAB (Barcelona, 
2007). Foi diretora de Projetos Urbanos e Presidente do Instituto Municipal de Urbanismo da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro (1993-2000), período que participou na gestão de programas de reabilitação 
urbana – “Rio Orla”, “Corredor Cultural”, “Rio-Cidade” y “Favela-Bairro”. 
É professora convidada na Rice University de Houston, EUA. Atualmente exerce o cargo de Secretaria de 
Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 
11 CORRÊA, Roberto Lobato. Região e organização espacial. São Paulo: Ática. 1986. 93 p 
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Estes mapas apresentam os resultados da análise de informações sobre os bens e 

serviços da área central; ida a campo para observar e localizar os diferentes itens a serem 

mapeados; obtenção de coordenadas dos locais e sobreposição de mapas temáticos 

diversos. Os bens e serviços observados foram classificados de acordo com Estruturação 

de Dados Geoespaciais Vetoriais (EDGV), desenvolvido pela Comissão Nacional de 

Cartografia (CONCAR) em parceria com diversas instituições (CONCAR, 2007). 

De acordo com Nunes (2015) a expressão “bens e serviços” é geralmente utilizada 

na gestão e no marketing para designar o conjunto de todos os produtos (designados bens 

corpóreos ou tangíveis) e serviços (designados bens incorpóreos ou intangíveis) 

oferecidos pelas empresas e outras organizações e destinados ao consumo (bens e serviços 

de consumo) ou a ser serem integrados no processo produtivo (bens e serviços 

intermédios). 

Na modelagem conceitual dos dados geoespaciais, as ocorrências são 

representadas por classes de objetos de mesma natureza e funcionalidade. Estas classes 

foram agrupadas em categorias de informação, cuja premissa básica é o aspecto funcional 

comum. Ao todo o EDGV divide as suas classes em treze categorias de informação, mas 

para esse mapeamento foram escolhidas quatro categorias: i - Estrutura Econômica - com 

a classe Organização de Comércio e Serviço; ii - Saúde e Serviço Social – com as 

Organizações de Saúde; iii - Educação e Cultura – essa categoria conta com duas classes 

Complexo de Lazer e Organizações de Ensino; iv - Sistemas de Transporte – com as 

classes de Estrutura de Apoio. 

Para auxiliar no mapeamento foram utilizados os softwares Quantum Gis 2.12– 

Lyon e o ArcGis 10.1 com a finalidade de criar, organizar as camadas necessárias em 

formato shape e gerar os mapas finais. 

Visando a criação dos mapas temáticos já citados, foi utilizado como fonte o site 

WikiMapia.org, para obtenção das coordenadas dos bens e serviços. Além deste site, 

trabalhos de campo foram necessários para a confirmação dessas coordenadas obtidas. 

3.3.1 Estrutura Econômica 
 
 

A primeira categoria de informação selecionada foi a de estrutura econômica que 

é definida como “categoria que representa as áreas e as edificações onde são realizadas 
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atividades para produção de bens e serviços que, em geral, apresentam resultado 

econômico” (CONCAR, p. 9 2007). Essa categoria foi selecionada por causa das 

atividades econômicas presentes na área de estudo “agrupadas” nos shoppings centers. 

Essa sessão conta com a classe organizações comerciais de serviço, sendo 

entendida como: conjunto de elementos agregados envolvendo componentes do sistema 

comercial e/ou de prestação de serviços (figura 6). Essa classe engloba edificações de 

comércio e serviço; depósito geral; área de comércio e serviço; pátio e/ou departamento 

de abastecimento de água. As imagens a seguir foram extraídas do site GeoBases - Infra- 

estrutura Nacional de Dados Espaciais, e apresenta como os objetos diferentes 

encontrados nessa classe podem estar organizados espacialmente: 

 
Figura 6- Objetos da Classe de Organizações de Comércio e Serviço - Fonte: GeoBases - Infra-estrutura Nacional de Dados 

Espaciais – 2008 – Organização: GAMA, JP (2017) 

 
No centro de Niterói, foram encontradas quatro organizações comerciais de 

serviço, organizados da maneira como mostra a tabela abaixo: 
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Quadro 3- Organizações Comerciais de Serviço e suas Coordenadas 
Organizações Comerciais de Serviço 

Plaza Shopping Niterói 
Niterói Shopping 

Shopping Bay Market 
Barcas Shopping 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

3.3.2 Saúde e Serviço Social 
 

A próxima categoria de informação é a de “Saúde e Serviço Social”. Ela é definida 

como: “Categoria que representa as áreas e as edificações relativas ao serviço social e à 

saúde” (CONCAR, p. 9, 2007). Essa categoria foi escolhida para poder observar a 

distribuição dos locais de saúde na área central, podendo assim, saber se há uma 

defasagem espacial ou não. 

A classe utilizada foi a das organizações de saúde, que são entendidas como: 

conjunto de elementos agregados envolvendo componentes de um sistema de saúde 

(figura 7). Essa classe agrega objetos que podem ser: área saúde; edificação saúde. 

 
Figura 7- Objetos da Classe Organizações de Saúde - Fonte: GeoBases - Infra-estrutura Nacional de Dados Espaciais – 2008 – 

Organização: GAMA, JP (2017) 
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No centro de Niterói, após o levantamento feito, foram encontradas as seguintes 

organizações de saúde: 
 

Quadro 4- Organizações de Saúde e suas Coordenadas 

Organizações de Saúde 
Hospital das Clínicas 
Hospital Santa Cruz 

Instituto de Assistência dos Servidores do 
Estado do Rio de Janeiro (IASERJ) 

Hospital Universitário Antônio Pedro 
Hospital Municipal Carlos Tortelly 
Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Henrique Roxo 
Policlínica Militar de Niterói 

Hospital Icaraí 
Conit - Centro Ortopédico Niterói 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
3.3.3 Educação e Cultura 

A terceira categoria de informação é a de “Educação e Cultura” e é a única 

escolhida que envolve mais de uma classe: complexos de lazer e organizações de ensino. 

Essa categoria é definida pelo CONCAR como: “Categoria que representa as áreas e as 

edificações associadas à educação e ao esporte, à cultura e ao lazer” (CONCAR, p. 9, 

2007). Ela foi destacada para poder analisar como a cultura e o ensino são encontrados na 

área da pesquisa, já que essas duas categorias - cultura e ensino - são abordadas no Projeto 

de Requalificação da Área Central de Niterói. 

A primeira classe foi a dos complexos de lazer, que são: conjunto de elementos 

agregados envolvendo componentes de um complexo de lazer (figura 8). Um objeto desta 

classe pode agregar: edificação de construção turística; área em ruínas; ruína; área de 

lazer; edificação de construção de lazer; pista de competição; campo ou quadra; piscina; 

arquibancada; coreto ou tribuna; caminho aéreo; funicular e/ou pátio: 
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Figura 8- Objetos da Classe Complexo de Lazer - Fonte: GeoBases - Infra-estrutura Nacional de Dados Espaciais – 2008 – 

Organização: GAMA, JP 2017 
 

Após o levantamento feito, foram encontrados os seguintes complexos de lazer na 

área central de Niterói no quadro a seguir. 
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Quadro 5- Complexos de Lazer e suas Coordenadas 

Complexos de Lazer 
Praça São João 

Parque das Águas 
Praça do Rink 

Concha Acústica 
Praça Nilo Peçanha 
Praça da Cantareira 

Teatro Municipal de Niterói 
Praça da República 

Teatro Popular de Niterói (Praça Popular de Niterói) 
Fundação Oscar Niemeyer (Praça Popular de Niterói) 

Oscar Niemeyer Monumental (Construção) 
Praça Juscelino Kubitschek 

Centro de Memória Roberto Silveira (Praça Popular de Niterói) 
Museu Petrobrás do Cinema 

Área cultural 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

A próxima classe foi a das organizações de ensino, entendidas como: conjunto de 

elementos agregados envolvendo componentes de um sistema de ensino (figura 9). Um 

objeto desta classe pode agregar: área de ensino; edificação de ensino; pátio e/ou complexo 

de lazer. 

 
Figura 9 - Objetos da Classe Organizações de Ensino - Fonte: GeoBases - Infra-estrutura Nacional de Dados Espaciais – 2008 – 

Organização: GAMA, JP (2017) 

Após o levantamento feito, foram encontradas diversas organizações de ensino, 
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incluindo faculdades públicas e privadas; colégios públicos e privados; institutos de 

ensino; entre outros: 
Quadro 6 - Organizações de Ensino e suas Coordenadas 

Organizações de Ensino 
Campus do Gragoatá – UFF 

Campus da Praia Vermelha – UFF 
Campus Valonguinho – UFF 

UFF – IACS (Instituto de Artes e Comunicação Social) 
Faculdade de Enfermagem UFF 

UNIPLI - Centro Universitário e Colégio Plinio Leite 
FAMATH-Faculdades Integradas Maria Thereza 

Universidade Estácio de Sá 
Universidade Salgado de Oliveira 

Universidade Candido Mendes 
Ciep-60 Prof Geraldo Achilles dos Reis 

Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres 
Instituto de Educação Prof° Ismael Coutinho 

Centro Educacional ADS 
Escola Municipal Santos Dumont 

Colégio Estadual Raul Vidal 
Fundação Brasileira de Educação 

Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto 
Fonte: Elaborada pelo autor 



41  

3.3.4 Sistemas de Transporte 
 
 

A última sessão escolhida foi a dos Sistemas de Transporte, sendo: “Categoria que 

agrupa o conjunto de sistemas destinados ao transporte e deslocamento de carga e 

passageiros, bem como as estruturas de suporte ligadas a estas atividades” (CONCAR, p. 

9, 2007). Ela foi escolhida por causa da importância dos terminais, eixos e meios de 

transporte que se encontram na área estudada, já que com os que se encontram presentes 

na área é possível se locomover para qualquer lugar de Niterói ou municípios próximos. 

Com essa sessão a classe utilizada foi a de estrutura de apoio, sendo definida 

como: conjunto de elementos agregados envolvendo componentes de apoio em modais 

rodoviário e/ou ferroviário (figura 10). Essa classe pode agregar os seguintes objetos: 

edificação rodoviária; edificação metrô ferroviária; área de estrutura de transporte; 

depósito geral; pátio; girador ferroviário. 

 
Figura 10- Objetos da Classe Estrutura de Apoio – Fonte: GeoBases - Infra-estrutura Nacional de Dados Espaciais – 2008 – 

Organização: GAMA, JP (2017) 

 
Foram encontradas três estruturas de apoio no centro de Niterói: 

 

Quadro 7- Estruturas de Apoio e suas Coordenadas 
Estruturas de Apoio 
Terminal João Goulart 

Estação das Barcas – Praça Araribóia 
Rodoviária Roberto Silveira 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Levantadas as cinco classes, o próximo passo foi localizá-las, através das 

coordenadas, nos shapes elaborados, elaborar o mapa temático e depois analisá-lo. O 

software escolhido para organizar, mapear, analisar e montar foi o ArcGis 10.1. 
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Figura 11- Localização dos Bens e Serviços/Fonte dos dados: IBGE (2009) (2010); WikiMapia.org (2016) – Organização: GAMA (2016). 
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Pode-se perceber que há uma relativa distribuição dos bens e serviços. Mas, essa 

distribuição pode ser considerada desigual, pois elas estão concentradas principalmente 

no centro da área central. Ao Oeste, em torno do bairro Ponta da Areia por causa da sua 

função ser de saída para a Baía da Guanabara, o bairro contém estruturas voltadas para 

portos, pescadores, como edifícios da Marinha do Brasil, Mercado de São Pedro e com o 

Morro da Armação – que é uma elevação dominante no Bairro Ponta d'Areia, cercada por 

estaleiros, e teve sua face rochosa explorada por pedreiras. Na encosta a leste fica a 

Comunidade Morro da Penha. 

As estruturas de transporte localizam-se próximas a áreas de movimento intenso 

(principais ruas, avenidas ee prédios), visando facilitar o grande movimento nessa área de 

pessoas que necessitam delas para chegarem ao seu destino (trabalho, casa, faculdade, 

médico, entre outros). 

As organizações comerciais de serviço encontram-se de maneira ordenada, mas 

os principais (de maior tamanho) estão mais próximos à Icaraí, Santa Rosa; enquanto que 

as mais populares estão próximas às saídas das estruturas de transporte visando assim, 

buscar esses usuários (que dependem das estruturas de transporte para chegar ao seu 

objetivo). 

As organizações de ensino estão espalhadas pelo mapa, porém com maior ênfase 

ao sul dela; as mais próximas ao norte ou são faculdades particulares ou colégios públicos 

e as que estão ao oeste e sul ou são faculdades públicas ou colégios particulares 

(atendendo à população do bairro de Icaraí, Santa Rosa – próximo à área central – que 

conta com uma classe média-alta - de acordo com dados de renda do censo realizado em 

2010 pelo IBGE. 

As organizações de saúde encontram-se (mais ou menos) disseminados da mesma 

maneira que as organizações de ensino, mas as organizações públicas encontram-se no 

norte da área de estudo enquanto as organizações particulares estão o oeste e ao sul do 

mapeamento. 

Os complexos de lazer estão distribuídos pela área central e atendem aos mais 

diversos tipos de população; vale lembrar que alguns desses complexos são obras do 

arquiteto Oscar Niemeyer. 

Para poder reiterar essa ideia das organizações de caráter público/particular foi 

elaborado um mapa destacando essas organizações. Lembrando que os bens públicos 

pertencem a todos, assim como os serviços públicos são financiados por toda a população 
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e prestados pelo Governo para benefício de todos. Os bens privados pertencem a uma 

pessoa e o serviço privado é aquele prestado por um particular, ou seja, não possui a 

participação do Governo. 



 

 
Figura 12- Niterói (RJ): Localização dos Bens e Serviços – Público/Particular. 
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Algumas organizações não foram consideradas para fazer esse mapeamento final, 

como: as organizações comerciais de serviço, os complexos de lazer e as estruturas de 

transporte, pois eles possuem um caráter público/particular. 

Percebe-se que há uma maior quantidade de organizações de caráter público do 

que particular. As organizações públicas ao sul da área central são, em sua maioria, são 

as organizações de ensino – mais especificamente campi da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), com exceção de um colégio – e as particulares são os hospitais. O 

porquê de elas estarem desse modo é a influência dos bairros próximos (com uma 

população de alto poder econômico) na distribuição espacial dos bens e serviços da área 

central como Icaraí, São Francisco e Santa Rosa. 

Ao Norte ocorre o contrário, as organizações públicas são os hospitais enquanto 

as organizações particulares são as faculdades. Isso se deve também ao fato da influência 

externa na área central, nesse caso, por conta dos bairros com uma população mais 

carente, como Fonseca, Barreto e o município de São Gonçalo – que, assim como esses 

bairros, conta com uma população com poder econômico limitado. 
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4 Levantamento de dados primários 
 
 
 
 
 

O levantamento de dados primários foi realizado por meio de uma pesquisa survey 

que é uma dentre muitas técnicas que se destina ao estudo social aplicado. É usualmente 

utilizada para a descrição de uma população, a distribuição de traços e atributos, como 

por exemplo, a distribuição de sexo e idade de uma população. Também permite por meio 

dos dados coletados uma explicação sobre determinados acontecimentos de uma 

população, resultado que se chega combinando duas ou mais variáveis. Outra utilidade da 

pesquisa de survey é a exploração, ou seja, um mecanismo utilizado para iniciar a 

investigação de algum tema (BABBIE, 2005). A aplicação do survey considera a 

aplicação de um questionário a uma amostra da população. 

Segundo Babbie (2005) a técnica da amostragem se justifica em pesquisas 

estatísticas por uma economia de tempo e custo. Sendo assim, em menos tempo a pesquisa 

de campo é concluída e o custo é reduzido por trabalhar com uma equipe menor e com 

menos material. A técnica da amostragem também garante maior eficácia da entrevista e 

uma operacionalização mais fácil, uma vez que, a equipe de entrevistadores não necessita 

ser grande como seria se a entrevista se destinasse a entrevistar todas as pessoas do 

universo do survey. Com uma equipe menor o pesquisador poderá escolher os melhores 

entrevistadores, treiná-los melhor, logo, a qualidade e confiabilidade dos dados tende a 

ser maior. Somado a estas questões, a técnica se justifica por facilitar o processamento 

dos dados e a supervisão da pesquisa. 

Em geral, para garantir que uma amostra represente a população da qual se espera 

obter uma informação, os elementos da população devem ter iguais oportunidades de 

serem selecionados na amostra, método conhecido como método de igual probabilidade 

de seleção – MIPSE. Existem dois métodos de amostragem: amostragem probabilística e 

não probabilística. Neste trabalho foi utilizada a amostragem probabilística. Segundo 

Babbie (2005), a amostragem probabilística é um método eficaz para extrair uma amostra 

que represente a variação existente na população, visto que a sociedade é heterogênea. 



48  

Por este motivo que é necessário que a amostra tenha representatividade para conter 

essencialmente a mesma heterogeneidade existente na população (BABBIE, 2005). 

Em uma amostragem probabilística, várias são as formas de constituir um desenho 

de amostragem, ou seja, a forma de distribuir as amostras. As que serviram de base para 

o desenho amostral desse trabalho serão citadas ao longo deste trabalho. 

A qualidade do questionário é fundamental para a elaboração da pesquisa pois não 

é possível revisar as questões no transcorrer das entrevistas. Os questionários geralmente 

aplicados em grande número e os pesquisadores são treinados para a aplicação o 

instrumento de pesquisa. Ou seja, não se espera que os entrevistadores conheçam 

profundamente o objeto de pesquisa, apenas o instrumento de coleta dos dados: os 

questionários. 

Os questionários (anexo 1) serão elaborados com o objetivo de detectar a 

referência da área central para usuários da mesma, ou seja, ele terá a intenção de analisar 

o fluxo de pessoas que passam por ela, seja para trabalhar, estudar, lazer, ou mesmo de 

passagem para chegar em outros municípios, entre outros. De acordo com Babbie (2013, 

p. 113): “...os métodos survey são usados para estudar um segmento ou parcela de uma 

população (no caso desse questionário os usuários da área central de Niterói), para fazer 

estimativas sobre a natureza da população total da qual a amostra foi selecionada...”, 

podendo assim chegar a um padrão característico dos usuários. 

Os quesitos do questionário devem ser claros e não ambíguos utilizando 

enunciados curtos. Evitar questões duplas, itens tendenciosos ou que levem os 

respondentes a escolher uma determinada alternativa. Um instrumento de coleta mal 

estruturado pode gerar erros na pesquisa. A estruturação e formatação são tão importantes 

quanto à redação (BABBIE, 2005). 

O questionário da pesquisa de campo deste trabalho foi construído com perguntas 

“fechadas” e uma pergunta do tipo “aberta”. Este tipo de pergunta exige um conjunto de 

respostas bem estruturadas em categorias exaustivas e mutuamente excludentes. Mas, este 

padrão de questionário é limitado para o caso de pesquisas interessadas em abordar a 

opinião do entrevistado, por exemplo. Em geral o instrumento de coleta é construído 

iniciando com questões mais gerais e evoluindo para os quesitos mais específicos e 

complexos. Não necessariamente um instrumento de pesquisa será perfeito e cabe o 
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pesquisador conhecer suas limitações trabalha-lo da melhor forma possível (BABBIE, 

2005). 

O questionário foi estruturado com perguntas retrospectivas procurando entender 

o perfil dos usuários: o motivo dos deslocamentos (emprego, estudo, compras, amigos, 

passeio ou família); frequência do deslocamento; faixa etária; preferência de modal 

(ônibus ou barcas); idade; sexo; local que reside; para onde está indo; o que acha da área 

central. O questionário conta com essas perguntas para poder alcançar o seu objetivo: 

determinar qual o perfil médio dos usuários da área central de Niterói. 

O público desse questionário não precisa ser morador da área central, o simples 

fato da pessoa circular como um pedestre por esse espaço já é suficiente para que ele seja 

entrevistado, a partir da escolha do entrevistador. Portanto, em lugares com maior 

movimento serão aplicados maior quantidade de questionários (sendo o seu quadrante 

menor), enquanto que, em lugares com menos movimentação o quadrante para pesquisa 

terá um espaço maior. Tendo como total, 30 quadrantes. 



 

 
 
 

 
Figura 13- Divisão do Questionário. Fonte dos dados: IBGE (2010) – Organização: GAMA (2016). 
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Percebe-se que os lugares em que os quadrantes são menores são os que envolvem 

a Estação das Barcas, o Terminal Rodoviário Roberto Silveira, Plaza Shopping e os 

principais eixos de via (por exemplo, Av. Visconde do Rio Branco; Av. Feliciano Sodré). 

Esses quadrantes são os que contam com maior movimento de pessoas, pois esses locais 

citados possuem meios de transporte que permitem aos seus usuários chegar a outros 

bairros de Niterói e a municípios próximos. A quantidade de pessoas que circulam pelos 

quadrantes foi definida por meio de observação em campo. 

Para fazer o cálculo da quantidade de questionários necessários é preciso fazer o 

cálculo do erro amostral e do tamanho da amostra. Não é possível estimar o número de 

pessoas que circulam pela área central, no total. Mas, é altamente provável que a 

quantidade de usuários seja superior a 10 mil pessoas e, por esse motivo, podemos supor 

que a população é infinita, o que simplifica o cálculo do tamanho amostral. 

O total de questionários a serem aplicados consideraram a aplicação de dois 

questionários, por quadrante, por dia útil, nos turnos de manhã, à tarde e à noite. Ou seja, 

com dois questionários em cada quadrante no período da manhã; dois na tarde; e dois à 

noite; totalizam-se seis questionários em cada quadrante em um dia. Como temos um total 

de 30 quadrantes na área central seria um resultado de 180 questionários realizados em 

um dia útil. No final de semana seria realizado seis questionários por quadrante ao total 

(três no sábado e três no domingo) – um de manhã; um à tarde; um à noite. Com a soma 

dos 30 quadrantes seriam mais 180 questionários realizados – 90 no sábado e 90 no 

domingo. 
 

Quadro 8- Quantidade de surveys por dia 

Período Quantidade de Questionários – 
Dia de Semana (por quadrante) 

Quantidade de Questionários – 
Final de Semana (por quadrante) 

Manhã 2 1 
Tarde 2 1 
Noite 2 1 
Total 6 3 

 
 

Sendo realizados 180 questionários em um dia útil, totalizam-se 900 

questionários. Esse número somado com os 180 realizados no final de semana 

apresentaríamos o total de 1080 questionários concluídos com os usuários da área central 
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de Niterói – 83% deles sendo realizados em dias úteis, enquanto que 17% serão no final 

de semana. 
 

Quadro 9- Distribuição de survey na semana 

Semana Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
1ª 90 180 180 180 180 180 90 

Total    1080    
 
 

Esse total 1080 foi dividido entre os dias de semana e os finais de semana, pois, 

apesar de circular menos pessoas pela área nos finais de semana as chances de ocorrem 

respostas diferentes é maior, uma vez que poucas pessoas trabalham e/ou estudam nos 

sábados e domingos. 

A aplicação dos questionários irá contar com o apoio de mais quatro 

pesquisadores para agilizar a pesquisa. Supondo que serão feitos cinco questionários em 

uma hora, serão necessárias 180 horas para que todos os 900 questionários dos dias úteis 

necessários sejam concluídos. Trabalhando com 8 horas de trabalho por dia precisaríamos 

de 23 dias para que esse total seja feito, mas, como serão cinco pesquisadores ao total, o 

total seria alcançado após 5 dias. Em relação às perguntas que serão feitas no sábado e 

domingo – também estimando que sejam realizados cinco questionários por hora – seriam 

necessárias 36 horas para os 180 questionários serem feitos. Essas 36 horas dividas por 8 

horas por dia contariam com 5 dias, mas, por serem feitos por mais de um pesquisador, 

em 2 dias já seria possível para chegar a quantidade estimada. 
 

Quadro 10– Quantidade mínima de survey por entrevistador 

Entrevistador Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
1 18 36 36 36 36 36 18 

Total    216    
 
 

Quadro 11- Dias necessários para a survey ser realizada 

Quantidade de 
Questionários 

Horas 
necessárias 

Dias com um 
pesquisador (8 
horas por dia) 

Dias com cinco 
pesquisadores (8 

horas por dia) 
 900 180 23 5 
 180 36 5 2 
Total 1080 216 28 7 
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Porém, cada entrevistador contou com mais 24 questionários a serem aplicados 

nos dias que quiserem, sendo chamados de “extras”. Por conta disso, o total de 

questionários passaria a ser 1200; mas, como eram “extras” os entrevistadores não foram 

obrigados a cumpri-los. Por esse motivo, o total geral ficou sendo 1155 questionários. 
 

Quadro 12– Quantidade de surveys por dia e entrevistador 

Dia da 
Semana 

Sábado 
(22/05) 

Domingo 
(23/05) 

Segunda 
(24/05) 

Terça 
(25/05) 

Quarta 
(26/05) 

Quinta 
(27/05) 

Sexta 
(28/05) 

Entrevistador 
1 42 18 36 36 36 36 36 

Entrevistador 
2 18 18 36 36 36 36 36 

Entrevistador 
3 18 18 36 60 36 36 36 

Entrevistador 
4 18 18 36 36 60 36 36 

Entrevistador 
5 18 21 36 36 36 36 36 

Total (por dia) 114 93 180 204 204 180 180 
Total Geral    1155    

 
 

Para calcular o erro amostral, de acordo com Triola (2014; p. 272) é necessário 
 

  

utilizar a seguinte equação: 𝐸 = 𝑧 √
�̂�.�̂�”. Onde 𝑧 

  

são os limites da cauda da direita 
𝛼⁄2 𝑛 𝛼⁄2 

e da esquerda da distribuição normal padrão, nesse caso seria – 1,96 e 1,96. O valor �̂� se 

trata da proporção amostral para uma resposta binária padrão, cujo valor máximo que ela 

pode ser considerada é de 0,5 e �̂� é o complemento do valor �̂�, ou seja, �̂� =  1 −  �̂� . O  valor 

n é o total de questionários realizados – como já foi mostrado, seriam 1080 questionários. 

Segundo Triola (2014; p. 272) a margem de erro E é também chamada de erro 

máximo da estimativa e pode ser encontrada pela multiplicação do valor crítico pelo 

desvio-padrão das proporções amostrais. 

Portanto a fórmula final se encontra da seguinte maneira: 
 
 

𝐸  = 1,96. √
0,5.0,5 

1080 
 
 

𝐸  = 1,96. √ 
0,25

 
1080 

 

= 1,96.0,0152 = 0,029 = 2,9% 
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Sendo assim, o erro amostral da pesquisa será de, aproximadamente, 3%. Isso 

significa dizer que, como 95% de confiança, que a diferença máxima provável entre a 

proporção amostral �̂� e o verdadeiro valor da proporção populacional p pode estar três 

pontos percentuais para mais ou para menos. Essa observação também é válida para a 

proporção amostral observada �̂� e o seu verdadeiro valor da proporção populacional q. 

Antes da pesquisa de campo foi realizado o pré-teste do questionário. Esta etapa 

ocorreu no momento em que foi realizada uma pesquisa de campo exploratória na área 

central. O objetivo desta pesquisa foi verificar o conhecimento do distrito e aplicar dez 

questionários. Algumas modificações no questionário se mostraram necessárias após o 

pré-teste. 

4.1 A Realização da Pesquisa de Campo 
Neste trabalho se optou por realizar a entrevista de campo utilizando uma equipe 

de pesquisadores. Survey por entrevista tem maiores taxas de resposta do que os 

autorrespondidos. É mais difícil um respondente recusar a entrevista a um entrevistador 

do que não recusar um questionário que recebe pelo correio, por exemplo. Outro 

“beneficio é que a presença do entrevistador reduz as escolhas de opções como “não sei” 

e não respondeu”. O entrevistador minimiza confusões nas questões e pode clarear o 

enunciado para o respondente, sem induzir a resposta (BABBIE, 2005). Seção anterior. 

Contudo, algumas questões devem ser observadas em pesquisas com 

entrevistadores. Primeiro o entrevistador deve exercer um papel neutro, sua presença não 

deve afetar a percepção do respondente e é inadmissível que o entrevistador influencie a 

resposta do respondente. A aparência do entrevistador também é importante e, em geral, 

os entrevistadores devem se vestir como o grupo que se destina a pesquisa se veste, uma 

vez que aparências e roupas muito distintas do ambiente onde se realizada a pesquisa 

podem gerar recusa nos respondentes. O linguajar do entrevistador deve se adequar ao 

nível de instrução do entrevistado e o uso de termos muito sofisticados ou essencialmente 

técnicos pode gerar dificuldade no entendimento. Para o sucesso da pesquisa o 

entrevistador deve-se limitar, ao máximo, à leitura das questões, sem incluir palavras ou 

mudar o sentido de questões e respostas (BABBIE, 2005). 

A utilização de uma equipe de entrevistadores exige a presença de um 

coordenador que deve treinar sua equipe, apresentar o questionário, explicando como 

abordar e como se comportar. Em campo, o coordenador deve supervisionar a pesquisa e 
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verificar se o entrevistador está realizando o trabalho como previsto. Igualmente o 

coordenador deve sanar as dúvidas do entrevistador e prestar apoio e cabe ao coordenador 

verificar se as entrevistas foram corretamente aplicadas. Uma das técnicas é voltar ao 

respondente e verificar se a entrevista foi realmente feita com o objetivo é verificar os 

erros que os entrevistadores podem ter cometido durante as entrevistas. Da mesma forma, 

a verificação das entrevistas é uma forma de comprovar se os entrevistadores aplicaram 

os questionários com seriedade (BABBIE, 2005). 

Como forma de operacionalização das recomendações teóricas o autor deste 

trabalho foi o coordenador da pesquisa de campo. 

4.2 Tabulação do Survey 
Após as pesquisas serem realizadas, foi feito o preparo do resultado, onde foi 

digitado cada resposta encontrada no Microsoft Excel. Para melhor organizar as respostas 

obtidas foram criados arquivos para cada entrevistador e, depois de feitos, foram reunidos, 

para assim conseguir obter a resposta para a pergunta: qual é o perfil do usuário da Área 

Central de Niterói? 

Além disso, as perguntas e respostas foram escritas na tabela de acordo com o 

código que apresentavam no survey (exceto para o caso da idade). 

Os dados tabulados foram colocados em tabelas e divididos da maneira que se 

encontre um perfil de usuário da área central geral, ou seja, com as características e 

respostas que mais eram frequentes. 

Após a organização dos dados encontrados foi possível analisar quais foram as 

respostas mais comuns. 

No caso da idade e sexo, os dados foram juntados e tabulados na forma de uma 

matriz, pois, dessa maneira, é possível perceber a relação entre os dados. 

Não havia um grupo de faixa etária pré-decidido, isso foi estabelecido que, de 

acordo com as respostas do survey as faixas etárias seriam criadas. Por causa disso (com 

exceção para a série de 18 a 20 anos) o grupo ficou com intervalo de tempo de 10 em 10 

anos.
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Tabela 3- Tabela cruzada entre respostas: Idade e Sexo. Área Central de Niterói, 2017 

   Frequência   
Faixa Etária Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

 Homens Mulheres Total 
Entre 18 e 19 Anos 70 44,9% 86 55,1% 156 13,5% 
Entre 20 e 29 Anos 206 49,4% 211 50,6% 417 36,1% 
Entre 30 e 39 Anos 103 53,9% 88 46,1% 191 16,5% 
Entre 40 e 49 Anos 59 40,1% 88 59,9% 147 12,7% 
Entre 50 e 59 Anos 46 41,8% 64 58,2% 110 9,5% 
Entre 60 e 69 Anos 30 40,5% 44 59,5% 74 6,4% 
Entre 70 e 79 Anos 22 45,8% 26 54,2% 48 4,2% 
Entre 80 e 89 Anos 4 33,3% 8 66,7% 12 1,0% 

Total Geral 540 46,8% 615 53,2% 1155 100,0% 
Organizado pelo autor. 

 
Portanto, na área central, o sexo que é o mais encontrado é o feminino – com uma 

diferença de 35 indivíduos (6,4 pontos percentuais) – na faixa etária de 20 a 29 anos 

(36,1%), seguido por 30 a 39 anos (16,5%) e 18 a 20 anos (13,5%). 

As próximas perguntas (A1, A2 e A3) também foram montadas na forma de 

matriz, fazendo com que fique mais visível e de fácil compreensão aonde a pessoa mora 

e, desse local, para onde ela vai. 
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Tabela 4– Tabela cruzada entre os quesitos: Onde reside (A1 e A2) e para onde vai (A3). Área Central de Niterói, 2017. 

Onde Reside? “A1” e 
“A2” 

 Para Onde Vai? “A3”    

Área Central Niterói – Outros bairros Rio de Janeiro São Gonçalo Outro 
Município Total 

Área Central 88 12 13 1 2 116 
Niterói – Outros bairros 182 85 36 15 2 320 

Rio de Janeiro 81 17 53 4 1 156 
São Gonçalo 243 55 37 82 6 423 

Outro Município 80 13 10 3 34 140 
Total 1078 267 249 194 86 1155 

Organizada pelo autor. 
 
 

Tabela 5– Tabela cruzada entre os quesitos: Onde reside (A1 e A2) e para onde vai (A3). Área Central de 

Niterói, 2017. 

Onde Reside? “A1” e 
“A2” 

 Para Onde Vai? “A3”   

Área Central Niterói – Outros bairros Rio de Janeiro São Gonçalo Outro 
Município Total 

Niterói 13,1% 6,6% 8,7% 1,0% 4,4% 10,0% 
Niterói – Outros bairros 27,0% 46,7% 24,2% 14,3% 4,4% 27,7% 

Rio de Janeiro 12,0% 9,3% 35,6% 3,8% 2,2% 13,5% 
São Gonçalo 36,1% 30,2% 24,8% 78,1% 13,3% 36,6% 

Outro Município 11,9% 7,1% 6,7% 2,9% 75,6% 12,1% 
Total 58,4% 15,8% 12,9% 9,1% 3,9% 100,0% 

Organizada pelo autor. 
 

Por conta da pequena diferença entre a resposta “Niterói” (soma das respostas 

“Área Central” e “Niterói – outros bairros”) e “São Gonçalo” (15 respostas – 1,1%) para 

a pergunta “Onde reside? ” pode-se dizer que o local médio onde os usuários moram é 

nesses dois municípios. 

Para aqueles que responderam “Niterói” na pergunta “Onde reside?”, foi 

perguntado em qual lugar no município. Entre aqueles que a responderam, foi notado que 

o perfil dos usuários da área central que residem no município em Niterói é residir nos 

demais bairros, fora da área central. 

O destino final do perfil dos entrevistados é a própria área central, obtendo a 

maioria das respostas (58,4%), seguido por outros bairros de Niterói (15,8%) e Rio de 

Janeiro (12,9%). 
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Tabela 6– Tabela de frequência das respostas para o quesito A4 – Quantidade de Meios de Transporte 

necessários até o destino? – Área Central de Niterói, 2017. 

Quantidade de Meios 
de Transporte 

Frequência 
Absoluta Relativa 

0 74 6,4% 
1 696 60,3% 
2 319 27,6% 
3 57 4,9% 

4 ou mais 9 0,8% 
Total Geral 1155 100,0% 

 
 

Durante essa pergunta foi adicionado mais uma resposta “0”, onde seria para 

aqueles que não utilizam nenhum meio de transporte para chegar onde desejam. Essa 

resposta aparecia para aqueles que residiam na área central e iam trabalhar, estudar, 

passear a pé. 

Mesmo assim, a resposta mais comum foi a de 1 meio de transporte utilizado para 

chegar ao destino final (com 60,3%). 
 

Tabela 7 – Tabela de frequência das respostas para o quesito A5 – Meio de transporte principal que 

utiliza. Área Central de Niterói, 2017. 

Principal Meio 
de Transporte 

Frequência 
Absoluta Relativa 

Ônibus 915 79,2% 
Barcas 46 4,0% 

Veículo Próprio 93 8,1% 
Outro 101 8,7% 

Total Geral 1155 100,0% 
Organizado pelo autor 

 
Para poder chegar aonde deseja, de acordo com as respostas obtidas, a média dos 

usuários utiliza o ônibus (79,2%), por causa do Terminal Rodoviário João Goulart que 

conta com linhas de ônibus para vários bairros de Niterói e municípios próximos. 

O motivo da opção “Barcas” aparecer com uma porcentagem baixa se deve à razão 

de que, quando foi realizado esse survey, o bilhete único não estava dando o desconto que 

dava na opção ônibus + barcas. Por causa disso, quem fosse utilizar essa opção teria que 

pagar duas passagens ao invés de uma, como é o caso da opção ônibus + ônibus. 
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Tabela 8– Tabela de frequência das respostas para o quesito A6 – Com que frequência vêm à área central – 
por semana. Área Central de Niterói, 2017. 

 
Frequência vêm 
à área central 

Frequência 
Absoluta Relativa 

0 81 7,0% 
1 157 13,6% 
2 87 7,5% 
3 133 11,5% 
4 107 9,3% 
5 332 28,7% 
6 145 12,6% 
7 113 9,8% 

Total Geral 1155 100,0% 
 
 

A questão A6 “Com que frequência vêm à área central?” ocorreu o mesmo caso 

da A4, onde a opção “0” teve que ser adicionada à medida que apareciam nas respostas 

dos entrevistados. 

A resposta mais comum foi a opção “5” (28,7%), podendo dizer que no perfil do 

usuário da área central a ida para o local é feita de segunda a sexta para poder trabalhar 

e/ou estudar. 
 

Tabela 9– Tabela de frequência das respostas para o quesito A7 – Com que frequência passa na área 
central – por semana. - Área Central de Niterói, 2017. 

Frequência passa 
na área central 

Frequência 
Absoluta Relativa 

1 92 8,0% 
2 51 4,4% 
3 260 22,5% 
4 243 21,0% 
5 354 30,6% 
6 74 6,4% 
7 81 7,0% 

Total Geral 1155 100,0% 
Organizado pelo autor 

 
No caso da questão A7 a opção “0” não precisou ser inserida, pois o entrevistado 

passava pela área, no mínimo 1 vez por semana, mesmo que não fosse a mesma o seu 

destino final. 
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A opção “5” vezes na semana também foi a mais respondida (30,6%) 

considerando que muitos usuários utilizam o Terminal Rodoviário para poder pegar um 

ônibus para o seu destino final. 
Tabela 10– Tabela de frequência das respostas para o quesito A8 – Qual o motivo principal que vai à área 

central. Área Central de Niterói, 2017. 

Motivo Principal Frequência 
Absoluta Relativa 

Trabalho 465 40,30% 
Estudo 323 28,00% 
Saúde 96 8,30% 
Lazer 123 10,60% 

Serviço 108 9,40% 
Outro 40 3,50% 

Total Geral 1155 100,00% 
 

Organizado pelo autor 
 

A questão A8 serviu para confirmar a tese que a maioria dos usuários da área 

central a utilizam para trabalhar e/ou estudar. Nesse caso, destacou-se a resposta 

“Trabalho” com 40,3%, seguido pelo “Estudo” com 28%. 
 

Tabela 11– Tabela de frequência das respostas para o quesito A9 – Prestação de Serviço. Área Central de 
Niterói, 2017. 

Prestação de Serviço Frequência 
Absoluta Relativa 

Não respondeu saúde ou estudo 729 63,10% 
Público 282 24,40% 

Particular 144 12,50% 
Total Geral 1155 100,00% 

 
Organizado pelo autor 

 
Essa pergunta contêm o mesmo caso da questão A2, ou seja, não era para todos 

os entrevistados a responderem, apenas para os que responderam “Estudo” (2) ou “Saúde” 

(3) na pergunta anterior. 
 

Entre as respostas obtidas a que teve maior quantidade foi a opção área de estudo 

ou da saúde “Pública” (24,4%) e gerenciamento “Particular” com 12,5%.
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Tabela 12– Tabela de frequência das respostas para o quesito A10 – Qual a sua opinião sobre a área central. 

Área Central de Niterói, 2017. 

Nota Frequência 
Absoluta Relativa 

Péssimo 127 11,00% 
Ruim 161 13,90% 
Médio 526 45,50% 
Bom 235 20,30% 

Muito Bom 106 9,20% 
Total Geral 1155 100,00% 

Organizado pelo autor 
 

De acordo com os entrevistados a nota média para a área central é de 3 – médio; 

seguido por 4 – bom; e 2 – ruim. Por conta disso, pode-se concluir que, segundo os 

entrevistados a área central está na média, possuindo características boas e características 

ruins. 

Tabela 13– Tabela de frequência das respostas para o quesito A11 – Já ouviu falar sobre o Projeto de 
Requalificação da Área Central de Niterói. Área Central de Niterói, 2017. 

Ouviu falar? Frequência 
Absoluta Relativa 

Sim 119 10,30% 
Não 1036 89,70% 
Total Geral 1155 100,00% 

Organizado pelo autor 
 

Essa pergunta mostrou que, dos entrevistados, apenas 119 deles ouviram falar do 

Projeto de Requalificação da Área Central de Niterói. É um número baixo, considerando 

o total de 1155. 

Isso pode ser pelo fato da falta de propaganda por parte da prefeitura sobre o 

assunto; ou falta de interesse do cidadão. 

A pergunta A12 – “O que acha que precisa ser feito para a Área Central 

melhorar?” era a única que não apresentava resposta fechada; tudo o que os 

entrevistadores achavam que precisava ser feito para melhorar a área central foi falado e 

colocado nessa opção. 

Porém, as respostas foram encaixadas nas áreas que o projeto abarca a fim de ser 

observado qual é o campo que, de acordo com os usuários do local precisa de mais atenção 

e planejamento. 
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Tabela 14– Tabela de frequência das respostas para o quesito A12 - O que acha que precisa ser feito 
para a Área Central melhorar. Área Central de Niterói, 2017. 

Área do Projeto Frequência 
Absoluta Relativa 

Infraestrutura 96 8,31% 
Lazer e Turismo 25 2,16% 

Cultura 18 1,56% 
Social 508 43,98% 

Habitação 8 0,69% 
Sustentabilidade 111 9,61% 

Mobilidade 277 23,98% 
Não Opinou 112 9,70% 
Total Geral 1155 100,00% 

Organizado pelo autor 
 

Portanto, de acordo com os seus usuários, a área que mais precisa de atenção é o 

“Social”. Nessa esfera destacaram-se respostas como: segurança; projetos para moradores 

de rua; saúde. 
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5 Considerações Finais 
 
 
 
 

Em relação a distribuição espacial do centro pôde-se concluir que há uma certa 

distribuição entre eles, porém desigual, já que no sul do centro, próximo do bairro Icaraí 

– que é o bairro mais populoso da cidade e predominante de classe média-alta – 

encontram-se as organizações de ensino; saúde e comerciais de serviço mais importantes, 

particulares. E, mais para o norte, perto dos portos e da ponte – onde a população é 

precária -, estão os hospitais e colégios públicos. 

Com a realização dos surveys ao longo de uma semana foi possível identificar o 

perfil médio e características dos usuários da área central de Niterói. Após concluídas as 

1155 surveys pode-se concluir que a faixa etária média dos usuários é de 21 a 30 anos; 

do sexo feminino; residentes de Niterói ou São Gonçalo; com o destino final na própria 

área central de Niterói; utilizando um meio de transporte para chegar aonde desejam; 

principalmente o ônibus; indo ou passando pela área central, pelo menos, cinco vezes na 

semana (de segunda a sexta); com a finalidade de trabalhar; avaliando a área com nota 3 

(média); e sem conhecimento e não ter ouvido falar sobre o Projeto que está desenvolvido 

pela prefeitura. 

A análise do projeto foi importante para mostrar como a prefeitura classifica cada 

área do projeto e qual o planejamento sendo feito para cada uma das áreas. Algumas 

dessas obras, melhorias, reformas, requalificações já foram feitas na cidade, como o 

asfalto novo nas principais ruas do centro; aumento do número de ciclovias; reforma da 

Casa Norival de Freitas, da Igreja de Boa Viagem, do Palácio dos Correios; começo da 

construção Edifício Monumental, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (aumentando 

o espaço do Caminho Niemeyer); shows gratuitos; eventos; entre outros exemplos. A 

comparação com outros projetos já realizados mostra o que pode acontecer a partir das 

alterações propostas, quais serão as consequências, os efeitos, podendo, talvez, responder 

a pergunta: o Projeto de Requalificação do Centro de Niterói é voltado para quem? 

Porém, é percebido que o capitalismo tem como um dos seus fundamentos a 

desigualdade, portanto, resta saber se essas ações geradas pelo projeto tendem a beneficiar 

apenas alguns, tendo como um dos seus fundamentos a desigualdade, portanto, resta saber 
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se essas ações geradas pelo projeto tendem a beneficiar apenas alguns grupos. 

Promovendo um acirrado processo de segregação socioespacial que atinge as populações 

de menor poder aquisitivo. 
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7 Anexo 1 - Questionário: 
 

A1 Onde reside: 

( ) A1.1 Niterói (Se responder essa questão ir para a questão A2) 

( ) A1.2 Rio de Janeiro (Se responder essa questão ir para a questão A3) 

( ) A1.3 São Gonçalo (Se responder essa questão ir para a questão A3) 

(  ) A1.4 Outro município  (Se responder essa questão ir para a questão A3) 

A2 Em qual lugar de Niterói? 

( ) A2.1 Área Central (pode ser Boa Viagem; Centro; Fátima; Gragoatá; Morro do Estado; Ponta D’Areia; São 

Domingos; São Lourenço) 

( ) A2.2 Outro bairro 

A3 Para onde vai? 

( ) A3.1 Área Central (pode ser Boa Viagem; Centro; Fátima; Gragoatá; Morro do Estado; Ponta D’Areia; São 

Domingos; São Lourenço) ( ) A3.2 Niterói – Outros bairros 

( ) A3.3 Rio de Janeiro 

( ) A3.4 São Gonçalo 

( ) A3.5 Outro município 

A4. Quantidade de meios de transporte necessários até o destino: ( ) A4.1 1 / ( ) A4.2 2 / ( ) A4.3 3 / ( ) A4.4 4 ou 

mais 

A5. Meio de transporte principal que utiliza: ( ) A5.1 Ônibus / ( ) A5.2 Barcas / ( ) A5.3 Veículo próprio / ( ) A5.4 

Outro 

A6. Com que frequência vêm à área central? – por semana: ( ) A6.1 1 / ( ) A6.2 2 / ( ) A6.3 3 / (  ) A6.4 4 / (  ) 

A6.5 5 / (  ) A6.6 6 / ( ) A6.7 7 (A ser perguntada para aquelas pessoas que tem a área central como destino final) 

A7. Com que frequência passa na área central? – por semana: ( ) A7.1 1 / ( ) A7.2 2 / ( ) A7.3 3 / ( ) A7.4 4 / ( ) 

A7.5 5 / ( ) A7.6 6 / ( ) A7.7 7 (Para aquelas pessoas que só estão na área central de passagem) 

A8. Qual o motivo principal que vai à Área Central: 

( ) A8.1 Trabalho 

( ) A8.2 Estudo (Se responder essa questão ir para a questão A9) 

(  ) A8.3 Saúde (Se responder essa questão ir para a questão A9) 

( ) A8.4 Lazer 

( ) A8.5 Serviço 

( ) A8.6 Outro    

A9 Prestação de serviço: ( ) A9.1 Público / ( ) A9.2 Particular 

A10 Qual a opinião sobre a Área Central (sendo 1 péssimo e 5 muito bom): ( ) A10.1 1 / ( ) A10.2 2 / (  ) A10.3 3 / 

(  ) A10.4 4 / ( ) A10.5 5 

A11 Já ouviu falar sobre o Projeto de Requalificação da Área Central de Niterói? ( ) A11.1 Sim / ( ) A11.2 Não 

A12 O que acha que precisa ser feito para a Área Central melhorar? 
 
 

  . 

Data   

D1 Idade   D2 Sexo (  ) D2.1 M (  ) D2.2 F 




