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DESIGUALDADES DE BEM-ESTAR SOCIAL NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO:
UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO
DA FERRAMENTA SIG
Alberto Lopes Najar

Rio 40 graus
Cidade Maravilha
Purgatório da beleza e do caos
Capital do sangue quente do Brasil / Capital do sangue quente
Do melhor e do pior do Brasil / Cidade sangue quente / Maravilha mutante
O Rio é uma cidade de cidades misturadas / O Rio é uma cidade de cidades camufladas
Governos misturados, camuflados, paralelos / Sorrateiros ocultando comandos
Comando de comando submundo oficial / Comando de comando submundo bandidaço
Comando de comando submundo classe média / Comando de comando submundo camelô
Comando de comando submundo manicure / Comando de comando submundo de boate
Comando de comando submundo de madame / Comando de comando submundo da TV
Submundo deputado – submáfia aposentado / Submundo de papai – submáfia da mamãe
Submundo da vovó – submáfia criancinha / Submundo dos filhinhos
Na cidade sangue quente / Na cidade maravilha mutante
Quem é dono desse beco?
Quem é dono dessa rua?
De quem é esse edifício?
De quem é esse lugar?
(Fernanda Abreu)
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O exemplo de aplicação que ora apresentamos constitui-se de: análise multivariada de
algumas variáveis demográficas do Censo 91; agrupamento e ordenação; geração de escala
categórica e mapas para visualização/localização das nuances; e análise espacial em caráter
exploratório, utilizando as seguintes estatísticas: dispersão de Moran (Moran scatterplot), estatística pontual de Moran (local Moran) e a estatística Gi* de Getis (Anselin, 1993).
Deve-se ter presente três aspectos importantes para esse tipo de abordagem, quais sejam:
diminuição da matriz analítica, de forma a encontrarmos uma solução parcimoniosa; dar visibilidade às dimensões substantivas da diferenciação residencial; e descobrir agrupamentos de
variáveis que apresentem padrões de associação, ou estruturas, que possibilitem o estudo
comparativo no tempo e no espaço; ou seja, o propósito é descobrir padrões estáveis e inovadores, ou pelo menos não-triviais, de co-variação do conjunto de variáveis sob estudo. Para
maiores detalhes, remetemos o leitor para Timms (1971).
O resultado final aqui apresentado – mapas da distribuição espacial das variáveis e fatores
– pode oferecer suporte às considerações a respeito de perfis de qualidade de vida, análise de
investimentos públicos, análises eleitorais, bem como considerações relativas à produção e
reprodução de desigualdades sociais, em seus diversos aspectos.
De imediato, pode-se pensar em reconsiderar, vis-à-vis à complexidade relativa do mosaico
com o qual nos deparamos, o enquadramento da cidade do Rio de Janeiro como cidade
partida e/ou segregada dualmente. Para a metrópole carioca, o modelo que se apresenta assemelha-se muito mais a um mosaico de mundos sociais, semelhante à música de Fernanda
Abreu, em epígrafe.

AS BASES DE DADOS USADAS E AS ANÁLISES EMPREGADAS
No ano censitário de 1991, o município do Rio de Janeiro abrigava 5.473.952 habitantes,
em 1.564.981 domicílios – 52,75% da população da região metropolitana (10.389.441
habitantes) – distribuídos em 6.346 setores censitários – 54,6% –, dos 11.633 da região
metropolitana, uma média, por setor, de 864 habitantes e de 246 domicílios. Todas as variáveis utilizadas nesta análise são a contagem do evento descrito no setor censitário.
Malha de Setores Censitários 1991: trata-se de um arquivo gráfico integralmente produzido
na Fundação Oswaldo Cruz, através da digitalização em mesa de todos os polígonos referentes
aos setores censitários (211 folhas na escala 1:5.000), bem como a conseqüente edição e geração de topologia, de maneira a permitir o seu tratamento em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (Pina, 1995). Foi digitalizado em AutoCad, sendo utilizado ArcInfo para gerar
sua topologia e as correções necessárias. Os arquivos foram disponibilizados também em formato ArcInfo. Os bairros, definidos segundo lei municipal, foram constituídos pela agregação de
setores. As Regiões Administrativas foram constituídas pela agregação de bairros. Os limites de
setores censitários, bairros e Regiões Administrativas são compatíveis entre si.1

1

Para uma avaliação mais detalhada e cuidadosa a respeito da equivalência entre os setores censitários, bairros e
regiões administrativas, consultar NAJAR (1996).
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Um segundo conjunto de mapas foi gerado pelo Programa de Engenharia de Transportes
(PET) da COPPE/UFRJ, a partir da digitalização de mapa de 1990, da Empresa Municipal de
Informática e Planejamento do Rio de Janeiro (IPLANRIO), na escala 1:60.000.
Os programas utilizados foram o já citado ArcInfo; o ArcView, versão 3.0 – programa de
visualização de dados cartográficos, utilizado na geração dos mapas apresentados; o pacote
estatístico SPSS, versão 7.0; e o SpaceStat, versão 1.8, programa estatístico de análise espacial.

ANÁLISE FATORIAL: COMPONENTES PRINCIPAIS E CLUSTER PARA SETOR CENSITÁRIO
É importante ter presente o seguinte: bem-estar neste trabalho designa o efeito de três
fatores: status social alto (F1); status social médio/baixo (F2); e índice de desenvolvimento
urbano (F3).
A metodologia básica foi a seguinte:

• estudo exploratório do Censo 91;
• seleção/agrupamento de variáveis;
• construção de indicadores;
• análise fatorial
•

componentes principais, dividida em três etapas:
– exame da matriz de correlação para todas as variáveis relacionadas no Quadro 1, com
identificação daquelas que possuem coeficiente de correlação baixo entre si, ajustando a escolha final do conjunto de variáveis pré-selecionadas e avaliando, dessa forma,
a pertinência na especificação do uso do modelo de componentes principais. Isso
implicou redução do número de variáveis, pela eliminação daquelas que apresentavam coeficientes de correlação muito altos (ver Tabela 1). Nesta etapa, optamos por
imputar valores aos registros com missing, considerando a mediana dos três valores
mais próximos;
– extração dos fatores;
– cálculo dos escores para cada fator escolhido.

•

Cluster
– primeiramente, foram extraídas dez amostras em nível de 10%, dos setores válidos
para a análise (6.255 setores) e feita uma análise preliminar de cluster hierárquico
com geração dos dendrogramas. O método empregado para geração dos clusters foi
o de Ward (Aldenderfer & Blashfield, 1984), onde, para cada cluster, as médias para
todas as variáveis são calculadas, e então, para cada caso, o quadrado da distância
euclidiana é calculado. Essas distâncias são somadas para todos os casos. À cada
etapa, os dois clusters que nascem são aqueles que resultam no menor acréscimo na
soma total das distâncias ao quadrado dentro do cluster. Pela observação e análise dos
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dendrogramas e do emprego dos conceitos de nascimento e morte de um cluster (Harner
& Slater, 1980), concluímos que o número de clusters deveria ficar entre 5 e 7;
– o procedimento básico nesta etapa foi o seguinte: extração de amostra de 25%;
interação e classificação dos clusters (com 5, 6 e 7 agrupamentos); definição dos
centros dos clusters para utilização na análise com todos os setores; e utilização dos
centros definidos anteriormente como centros iniciais dos clusters e classificação do
restante dos casos, a partir desses centros. Utilizou-se o método K-means cluster,
com a opção running means para atualizar os centros dos clusters, após a classificação de cada caso. Observando-se os agrupamentos formados em função da sua estabilidade, foi preciso eliminar da análise os setores de número 200.440, 210.463 e
210.465, que, por serem totalmente atípicos, com características de pobreza extrema, não se aglomeravam com nenhum outro. Isso se justifica pelo objetivo deste
trabalho em caracterizar de uma maneira geral, do ponto de vista socioeconômico, o
município do Rio de Janeiro. Este conjunto de procedimentos nos levou a definir o
uso de sete categorias.

• definição e análise de categorias sociais; e
• mapa do bem-estar social do município do Rio de Janeiro (ArcInfo e ArcView).

QUADRO 1 – Variáveis selecionadas para análise
Temas

Indicadores / Variáveis

Nível de Agregação

Demografia

mulheres chefes de domicílio
(p_muched)
prop. da pop. entre 0 e 4 anos
(p_pop0a4)
prop. da pop. entre 15 e 29 anos
(p_po1529)
prop. da pop. maior de 65 anos
(p_pop65m)
prop. de mulheres com idade entre
15 e 49 anos, c/ rel. a pop. de
mulheres (ppmu_fer)

Setor Censitário

Renda

rendimento médio do chefe do
domicílio (sm_remch)
renda média por unidade
habitacional em domicílio coletivo
em sal. mín. (sm_remdo)
prop. dos chefes de domicílios sem
rendimento e sem declaração de
rendimento (p_chesem)
proporção de domicílios próprios a construção e/ou terreno
(p_propri)
prop. de domicílios alugados
(pp_aluga)
prop. dom. com outra condição de
propriedade (p_pro_ou)

Setor Censitário

Educação

proporção de chefes de domicílio

Setor Censitário
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QUADRO 1 – Variáveis selecionadas para análise (continuação)
Temas

Indicadores / Variáveis

Nível de Agregação

Educação
Demografia

proporçãochefes
de chefes
de domicílio
mulheres
de domicílio
alfabetizados (p_chealf)
proporção de mulheres
alfabetizadas (pp_mualf)
proporção da pop. maior que 5
anos alfabetizada (p_m5alf)
proporção de chefes de dom. sem
instrução ou com menos de 1 ano
de estudo (p_semins)
idem, com 1 a 3 anos de estudo
(p_est1a3)
idem, com 4 a 7 anos de estudo
(p_est4a7)
idem, com 8 a 10 anos de estudo
(p_est810)
idem, com 11 a 14 anos de estudo
(p_est1114)
idem, com 15 ou mais anos de
estudo (p_est15m)

Setor Censitário
Censitário
Setor

Infra-Estrutura
Urbana & Serviços

prop. de domicílios cuja origem da
água é a rede pública (ppagrede)
prop. domicílios com canalização
interna de água (ppagcint)
proporção de domicílios com
instalação sanitária (pp_c_ins)
prop. domicílios com instalação
sanitária ligada à fossa e/ou rede
geral (pred_fos)
proporção de domicílios cujo lixo é
coletado por serviço especializado
– público ou privado (plix_col)

Setor Censitário

Condições da
Habitação /
Domicílio

pessoas por domicílio (pespdom)
dormitórios por domicílio
(dorpdom)
banheiros por domicílio (banpdom)

Setor Censitário

Observações
Todas as proporções que

A Análise de Componentes Principais (ACP) é, como se sabe, uma técnica estatística
que transforma linearmente um conjunto de variáveis em um conjunto substantivamente
menor e não-correlacionado. Seu propósito é o de reduzir a dimensão de um conjunto
original de variáveis (Dunteman, 1989).
Geometricamente, o primeiro componente principal é a reta que melhor se ajusta às n
observações no p espaço dimensional da variável. Ele minimiza a soma do quadrado das
distâncias das n observações, com relação à reta, na variável espacial representando o primeiro
componente principal. Distância, aqui, é considerada numa direção perpendicular à reta. Os
primeiros dois componentes principais definem um plano o mais ajustado possível ao conjunto
de pontos no p espaço dimensional da variável. De forma equivalente, o segundo componente
principal é uma reta o melhor ajustada possível aos resíduos originados do primeiro componente principal. Os primeiros três componentes principais definem um plano, chamado de
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hiperplano, que melhor se ajuste ao conjunto de pontos no p espaço dimensional da variável.
Se houver p variáveis, não podem haver mais do que p componentes principais. Pode haver
menos se existir dependência linear entre as variáveis. Se todos os componentes principais
possíveis forem usados, definirão um espaço que tem a mesma dimensão que a do conjunto
das variáveis, e por esta razão, estarão levando em consideração todo o desvio-padrão das
variáveis. Entretanto, não há vantagem em retermos todos os componentes principais, pois
isto significa trabalharmos com a mesma dimensão do conjunto original de variáveis, o que
não simplifica nosso problema.
Algebricamente, o primeiro componente principal, y1, é uma combinação linear dos x1,
x2,..., xp (isto é, y1 = a11x1 + a12x2 + a1nxp = S a1ixi), de tal forma que a variância de y1 é
maximizada, dado o constrangimento de que a soma dos pesos ao quadrado seja igual a 1
(um), isto é,  a12i = 1. Conforme se sabe, as variáveis aleatórias, xi, podem ser tanto desvios
com relação aos escores da média, quanto escores padronizados. Se a variância de y1 é
maximizada, da mesma forma o quadrado das correlações de y1 com as variáveis originais x1,
x2,...,xp, i.e.  ry2, xi. A análise de componentes principais procura o vetor de pesos ótimo (a11,
a12,...a1p), e a variância associada a y1. O segundo componente principal, y2, envolve a procura
do segundo vetor de pesos (a21, a22,...,a2p), de forma que a variância de y2 = a21 x1 + a22 x2 + ...
+ a2 xp =  a2i xi seja maximizada e sujeita ao constrangimento de que não seja correlacionada
com o primeiro componente principal e  ai2 = 1. Disto resulta que y2 terá a maior soma dos
quadrados das correlações com as variáveis originais, imediatamente superior ao primeiro
componente principal. Os dois primeiros componentes principais juntos têm a maior soma dos
quadrados dos coeficientes de correlação possível com as variáveis.2
Essa técnica nos permite operar com mais parcimônia e aperfeiçoar o entendimento da
estrutura dos dados. Apresentamos, em seqüência, o Quadro 2, com as estatísticas básicas das
variáveis da ACP, a matriz de correlação entre as variáveis (Quadro 3), a matriz de fatores
(Quadro 4) e as estatísticas finais da ACP (Quadro 5).
QUADRO 2 – Estatísticas básicas das variáveis da ACP

2

Mnemônico

Descrição

Média

Banpdom

banheiros por domicílio (IBGE)

pp_c_ns

% de domicílios com instalação sanitária

98.76

3.84

Ppagcint

% de domicílios com canalização interna de água

96.06

10.87

sm_remch

Rendimento médio nominal do chefe do domicílio em salário mínimo

5.79

5.58

p_pop65m

% da população com mais de 65 anos

7.99

5.18

p_es15m

% de chefes com 15 ou mais anos de estudo

16.27

18.50

plix_dir

% de domicílios com lixo coletado diretamente

87.27

28.33

p_analfa

% da população analfabeta

15.55

8.84

p_propri

% Domicílios próprios (construção e/ou terreno)

68.26

18.61

1.32

Para maiores detalhes, ver JOHNSON (1992) e STEVENS (1996).
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QUADRO 3 – Correlação entre as variáveis
Variáveis

banpdom

banpdom

1.00

pp_c_ins ppagcint

sm_remch p_pop65m p_es15m plix_dir

p_propri p_analfa

pp_c_i

0.16

1.00

ppagcint

0.17

0.59

1.00

sm_remch

0.85

0.19

0.21

1.00

p_popp_65m

0.44

0.26

0.25

0.44

1.00

p_es15m

0.85

0.21

0.23

0.90

0.55

1.00

plix_dir

0.22

0.43

0.46

0.28

0.37

0.32

1.00

p_propri

-0.055

-0.23

-0.16

-0.13

-0.37

-0.20

-0.33

1.00

p_analfa

-0.44

-0.49

-0.51

-0.52

-0.65

-0.58

-0.64

0.41

QUADRO 4 – Matriz de fatores
Variável

Fator 1

Fator 2

Fator 3

p_analfa

-0.86

0.24

<0.10

p_es15m

0.85

0.46

<0.10

sm_remch

0.79

0.51

0.11

banpdom

0.74

0.56

0.16

p_pop65m

0.72

<0.10

-0.36

plix_dir

0.64

-0.45

<0.10

ppagcint

0.54

-0.53

0.44

pp_c_ins

0.53

-0.55

0.37

p_proprio

-0.41

0.35

0.70

QUADRO 5 – Estatísticas finais da ACP
Fator

Eigenvalue

% da Variância

1

4,29

47,6

47,6

2

1,75

19,4

67,1

3

1,01

11,2

78,2

4

0,56

6,2

84,5

5

0,53

5,9

90,3

6

0,40

4,5

94,8

7

0,24

2,6

97,4
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A interpretação para esse conjunto de resultados que se sugere aqui é a seguinte: os fatores
que estão subjacentes ao conjunto dos dados têm, primeiramente, uma dimensão que envolve
a percentagem de chefes de domicílio com 15 ou mais anos de estudo; o rendimento médio
nominal do chefe do domicílio em salário mínimo; o número de banheiros por domicílio; e a
proporção da população com mais de 65 anos de idade e infra-estrutura/serviços (água, esgoto e coleta de lixo). Ou seja, o Fator 1 estaria captando o efeito do status, o que seria reforçado
pela forte correlação negativa (-0,86), desse fator com a proporção de população analfabeta.
O Fator 2 correlaciona-se com as mesmas variáveis do Fator 1, mas apresenta associações
mais fracas, com exceção para as variáveis relativas à infra-estrutura (água, esgoto e coleta de
lixo) que possuem magnitudes semelhantes, porém associação negativa. Os coeficientes negativos com variáveis de infra-estrutura sugerem que existiria uma certa autonomia entre residir
em lugar cujas condições sanitárias não são as melhores mas ter rendimento, e especialmente
o contrário, ou seja, não ter rendimento mas morar em lugar cujas condições sanitárias são
boas. Isso estaria sugerindo também um descolamento entre rendimento e acesso a serviços
urbanos básicos. Chama a atenção ainda que, justamente para a proporção de população
analfabeta, a variação dos coeficientes para os fatores 1 e 2 variam desproporcionalmente –
enquanto para o Fator 1 é de -0,86, para o Fator 2 é de 0,24, indicando um aumento no
conteúdo de status social baixo no mix do Fator 2, isto é, pode-se sugerir, com base nisso, que
os Fatores 1 e 2 captam, na verdade, o mesmo efeito, qual seja, o do status social, que, por ser
o grande aglutinador e/ou diferenciador social para a cidade do Rio de Janeiro, influencia os
dois fatores, que, sozinhos, explicam 67,1% da variância total. Deve ser ressaltado que apenas o Fator 1 é responsável por quase a metade da variância comum (47,6%).
Interessante notar que, ao contrário do que se poderia esperar, a variável que mede o
percentual de casas próprias não se agrega nos fatores relativos ao status, mas constitui item à
parte, juntamente com infra-estrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, formando o Fator 3. A interpretação que sugerimos para isto diz respeito, primeiro, ao fato de
que, no Rio de Janeiro, a propriedade dos domicílios é independente do status social, e, em
segundo lugar, que as políticas públicas relativas à infra-estrutura de saneamento básico acompanharam a construção de moradias próprias. Deve-se notar aqui que isso é válido apenas para
água e esgoto, pois a associação para o caso de um serviço um pouco mais sofisticado – como
o serviço de coleta domiciliar de lixo, ficou fora dos limites de tolerância do programa – não
apresentando associação.
Com vistas a produzir um mapa do bem-estar social do município do Rio de Janeiro, os
setores analisados foram agrupados em categorias mais abrangentes, tentando caracterizálas segundo os três fatores resultantes da ACP. Foram feitos vários ensaios, chegando-se ao
final com sete categorias. A caracterização de cada deslas foi obtida a partir do ranking dos
setores no interior de cada categoria, de acordo com o procedimento-padrão envolvido
nesse tipo de análise.
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ESCALA CATEGÓRICA DE BEM-ESTAR
Analisando as variáveis envolvidas com cada fator, após os resultados do ranking, sugerese a seguinte escala categórica para os sete clusters:

• Grupo I: bem-estar social muito alto
Setores censitários de mais alto status social, caracterizados pelos maiores rendimentos –
quatro vezes o valor médio do município do Rio de Janeiro –, maior proporção de chefes de
domicílio com curso superior, mestrado ou doutorado; baixa densidade domiciliar, indicando
famílias pequenas, domicílios grandes e em sua maioria próprios (72,45%); condições de
saneamento excelentes; e concentração de população com mais de 65 anos de idade superior
à média do município.

• Grupo II: bem-estar social alto
Em termos de renda do chefe do domicílio, este grupo apresenta a metade do anterior. No
que se refere a anos de estudo do chefe, a distribuição fica em 29% para o segundo grau e 38%
para o superior ou mais; a densidade domiciliar também é baixa, e em sua maioria os domicílios
são próprios. As condições de saneamento continuam muito boas, da mesma forma que o grupo
anterior, sendo a concentração de população na terceira idade a maior de todos os grupos.

• Grupo III: bem-estar social médio
A distribuição dos anos de estudo do chefe do domicílio indica primeiro e segundo graus
completos (70,4%), e a renda cai mais que a metade com relação ao grupo II. A densidade de
pessoas no domicílio aumenta consideravelmente, indo para 2,87 pessoas em média, distribuindo-se em 1,56 dormitórios por domicílio, enquanto nos grupos anteriores essa relação era
de 2,96 por 1,97 (grupo II) e de 3,20 por 2,14 (grupo I). A maior parte dos domicílios são
alugados. Com relação às condições de saneamento, continuam excelentes. A proporção de
população com 65 anos de idade ou mais é de 10%. No que se refere às mulheres chefes de
domicílio, é a maior proporção neste grupo, indicando, possivelmente, famílias menores, maior número de mulheres separadas, maior participação de mulheres no mercado de trabalho.

• Grupo IV: bem-estar social médio/baixo
É o maior grupo. Em termos de rendimento, difere pouco do grupo anterior, apenas pouco
mais baixo. Há um aumento na proporção de chefes de domicílio com quatro a sete anos de
estudo (32,7%), em relação ao grupo anterior, sugerindo acréscimo na proporção de mão-deobra desqualificada. As faixas de oito a dez e de 11 a 14 anos de estudo continuam iguais. As
famílias tendem a ser maiores e os domicílios, menores, sendo a maior parte deles próprios
(58%); as condições de saneamento são boas, decrescendo a proporção de pessoas com 65
anos de idade ou mais.
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• Grupo V: bem-estar social baixo
A proporção do número de anos de estudo do chefe do domicílio distribui-se entre um a
sete anos (49,7%), ou seja, a metade dos chefes de domicílio possuem baixo grau de escolaridade (alfabetização/ elementar); com relação aos rendimentos, este grupo situa-se abaixo da
média do restante do município, como os grupos II e IV, e 7,4 vezes abaixo do grupo I. A maior
parte dos domicílios são próprios (84,96%), havendo um aumento considerável dos domicílios com mais de cinco moradores. A média de pessoas por banheiro chega, neste grupo, a
3,84. Juntamente com o grupo I, é onde encontramos a maior proporção de mulheres em
idade fértil (55,7%) (56,12% para o grupo I). No que se refere ao abastecimento d’água e
esgotamento sanitário, a situação é bastante satisfatória, com os patamares se mantendo elevados, inclusive superiores às médias da cidade do Rio. Com relação ao lixo, o patamar fica
abaixo dos 90% (82,08%), com um significativo aumento da coleta indireta.

• Grupo VI: bem-estar social baixo/muito baixo
Da mesma forma que no grupo anterior, a escolaridade do chefe do domicílio é baixa, estando compreendida entre a alfabetização e o elementar, mas com uma proporção maior (58,13%).
Os rendimentos são baixos – 11,8 vezes menores que os do grupo I – e a proporção de população analfabeta sobe dramaticamente para 30%; 86,24% dos domicílios são próprios, mas pequenos, sendo a taxa de utilização do domicílio como dormitório (dormitório por cômodo) em
torno de 0,4; 3,87 é a média de pessoas por banheiro e de quase três pessoas por dormitório.
Pela primeira vez a proporção de domicílios com água não acompanha de perto a existência de
instalação sanitária. A proporção de domicílios que não possuem instalação sanitária cresce
muito, saindo da casa dos decimais para chegar a 6,5%. Os problemas de lixo são dramáticos, e
a proporção de população na terceira idade está em torno de 3,16%.

• Grupo VII: bem-estar social muito baixo
Neste grupo encontram-se as piores condições sociais. A renda é 14,3 vezes menor que no
grupo I; a proporção de população analfabeta gira em torno de 37% e a maioria dos chefes do
domicílio (61,7%) são apenas alfabetizados ou possuem somente o curso elementar, representando certamente a mão-de-obra mais desqualificada, juntamente com o grupo VI. Com
mais de três pessoas por domicílio e quatro por banheiro, esse grupo apresenta carências
básicas de saneamento e situação alarmante de coleta de lixo.
A visualização da distribuição espacial dos grupos é apresentada, ao final, através do Mapa 1.
Através da observação do mesmo, o primeiro aspecto que nos chama a atenção é que as
nuances das categorias nos revelam um município extremamente matizado em termos de
hierarquia social.
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OS REGIMES ESPACIAIS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
As duas principais características de variáveis, passíveis de expressão espacial, são a dependência e a heterogeneidade (Anselin, 1988). Apresenta-se em seguida uma análise, em
caráter exploratório e com técnicas de estatística espacial, dos diversos regimes de distribuição
espacial presentes no município do Rio de Janeiro. Pretende-se, dessa forma, qualificar o
Mapa 1: Bem-Estar Social no Município do Rio de Janeiro – 1991.
Para melhor entendimento do que vai ser apresentado a seguir, deve-se ter presente que
um conjunto de dados referenciados espacialmente, ou georreferenciados, consiste numa coleção de medidas ou observações, a respeito de um ou mais atributos, tomadas em localidades
específicas. Os sítios dos dados são referenciados de modo que as posições relativas dos
mesmos sejam registradas. Para a organização espacial dos dados é importante o propósito da
análise: se a construção de modelos ou a avaliação dos méritos de diversas hipóteses, formuladas a partir de características do arranjo espacial, ou outra particularidade não-espacial dos
dados (Haining, 1993).
A análise espacial pode ser considerada, portanto, como o estudo quantitativo dos fenômenos que se manifestam por si mesmos no espaço (Haining, op. cit.). Isso implica focalizar a
localização, a área, a distância e a interação como atributos importantes daquilo que estamos
analisando. Além disso, para que possam ser interpretados os sentidos de perto e distante, em
determinado contexto, as observações dos fenômenos de interesse precisam ser referenciadas
no espaço, por exemplo, em termos de pontos, linhas e polígonos.
A observação do Mapa 1 nos revela um município extremamente matizado em termos de
hierarquia social. Há regiões em que a estrutura de mosaico é clara e definida. Como exemplo,
podemos citar a Ilha do Governador. Em outras predomina a monodia, por exemplo a região
oeste do município, especialmente aquela no entorno da Avenida Brasil. De maneira geral, o
município não é um mosaico, à semelhança, por exemplo, de Los Angeles.3
A importância de estudarmos e caracterizarmos os diversos regimes espaciais de uma
cidade como o Rio de Janeiro é que isso nos possibilita identificar áreas que são constitutivas
de processos de distribuição de fenômenos passíveis de expressão espacial, ou
georreferenciamento. O tratamento através da análise exploratória espacial nos permite avançar hipóteses e identificar ritmos e padrões das variáveis que estamos investigando. A finalidade desses procedimentos, neste trabalho, é qualificar as análises de componentes principais e
de cluster que levou à confecção do já citado Mapa 1. Nessa perspectiva, o que propomos –
e faremos –, aqui, é a utilização de algumas técnicas de análise exploratória espacial para
identificar áreas estruturantes da dinâmica espacial do município do Rio de Janeiro.
As abordagens de análise espacial em caráter exploratório, utilizadas neste artigo, são as
seguintes: dispersão de Moran (Moran scatterplot), estatística pontual de Moran (local Moran)
e a estatística Gi* de Getis, sobre as quais dá-se alguns detalhes em seguida.

3

Para maiores detalhes, consultar JENCKS (1993).
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DISPERSÃO DE MORAN (MORAN SCATTERPLOT) E ESTATÍSTICA PONTUAL DE MORAN (LOCAL MORAN)4
• Dispersão de Moran (Moran scatterplot)
Um recurso para visualizar a extensão na qual o valor observado em cada ponto é similar,
ou distinto, dos valores observados nos pontos vizinhos. Ou seja, fornece uma medida da
associação linear entre o valor no ponto e nos pontos vizinhos. Em termos um pouco mais
formais: mede o grau de associação linear entre um vetor de valores observados e a média
ponderada dos valores vizinhos (spatial lag). A associação linear entre Y (vetor de valores
observados de dimensão Nx1) e W, (matriz ponderada) está subjacente aos processos espaciais
auto-regressivos, os quais são usados para expressar o mecanismo (ou processo) gerador da
dependência espacial.
Em notação matricial, temos:

I

N Y' Wy
*
S0
Y' Y

Onde:

I

– estatística de Moran;

N – número de observações;
So  i  j wij (soma de todos os elementos na matriz espacial ponderada);
Y – vetor dos valores observados em termos de desvios em relação à média;
Y` – transposta de Y ;

Wy

– matriz de pesos (matriz espacial ponderada – spatial weights matrix).

Estando Y em termos de desvio-padrão em relação à sua média, a estatística I é formalmente equivalente ao coeficiente de declividade numa regressão linear de Wy sobre Y . A
interpretação da estatística I de Moran como sendo a declividade de uma reta de regressão,
nos fornece um caminho para visualizar a associação linear entre Y e Wy , na forma de um
gráfico de dispersão bivariado de Wy contra Y . Este scatterplot é similar ao scatterplot do
retardo espacial (spatial lag) da geoestatística exploratória. Neste contexto o chamamos de
diagrama de dispersão de Moran (Moran scatterplot).
O padrão de dispersão de Moran pode ser potencializado com um ajustamento linear do
padrão de dispersão, tendo I como declividade, o qual pode ser usado para indicar o grau de

4

A apresentação deste tópico baseia-se fundamentalmente em, ANSELIN (1988), HAINING (1993) e BAILEY (1995), livros
para os quais remetemos o leitor interessado.
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ajustamento, a presença de outliers, pontos de alavancagem etc. Ou seja: valem aqui os pressupostos clássicos da análise de regressão.
A interpretação da estatística I de Moran, desta forma, ilustra claramente a maneira pela
qual ela sumariza o padrão global de associação linear, no sentido de que a falta de ajustamento poderia indicar regimes locais não-estacionários ou nichos de regime turbulentos (pockets
of local non-stationarity). A interpretação da informação num padrão de dispersão de Moran,
segue duas direções básicas.
Na primeira, os pares (Wyi, yi) são computados para valores padronizados, de forma que os
outliers possam ser facilmente visualizados como pontos distantes mais que duas unidades
além da origem. A partir desta abordagem, podemos distinguir quatro tipos de associação
espacial no conjunto de pares (Wyi, yi) – dois padrões de associação positiva, ou seja, associação entre valores altos de yi, tendo como vizinhos valores também altos de Wyi; ou valores
pequenos de yi, tendo como vizinhos valores também pequenos de Wyi. E duas associações
espaciais negativas, isto é, associação entre valores dessemelhantes: altos valores de yi, tendo
como vizinhos valores baixos de Wyi, ou pequenos yi com altos Wyi. A extensão deste mix de
pares entre os quatro tipos de associação nos fornece uma indicação da estabilidade da associação espacial ao longo de todo o conjunto de dados e a sua observação atenta poderá nos
sugerir a existência de diferentes regimes de associação em subconjuntos dos dados.
A segunda interpretação é a de identificação de outliers no padrão global de associação
indicado pela estatística I : pontos no scatterplot que são extremos com relação à tendência
central, refletida pela declividade da regressão, podem ser outliers no sentido de que não
seguem o mesmo processo de dependência espacial que o conglomerado das outras observações. Devem então ser considerados regimes locais não-estacionários (nichos de turbulência),
com respeito ao processo espacial global, especialmente se são espacialmente contíguos ou
pontos de fronteira ou limítrofes. A presença de outliers pode indicar também problemas de
especificação da matriz de pesos ou da escala na qual as observações foram registradas, ou
mesmo assinalar erros de entrada de dados.
A medida que utilizamos para a detecção de outliers – implementada no SpaceStat – é o
valor máximo do resíduo normalizado (normed residual), que é simplesmente o valor absoluto
do resíduo dividido pela raiz quadrada da soma dos resíduos ao quadrado:

ei ,norm 

ei

e

2
i

i

Onde:

ei

– resíduo para a observação i da regressão de Wyi sobre yi e um termo constante;

Adicionalmente à detecção de outliers, observações que exercem grande influência ou
alavancagem na declividade da reta de regressão, isto é, estatística I de Moran são de interesse,
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sobretudo se elas estão espacialmente aglomeradas ou correspondem a locais de fronteira. As
medidas comumente utilizadas são: os elementos diagonais da hat matrix, de Hoaglin e Welsh, e
a distância de Cook. Uma boa regra é considerar alavanca máxima quando o valor do hat value
exceder 2k/N ou 4/N, para um caso específico do scatterplot de Moran. No presente trabalho
utilizamos o valor de 4/N. No contexto de regressão bivariado, quanto mais longe xi estiver de
x , maior será a alavanca do caso i. No contexto da regressão múltipla, esta reflete como as
combinações inusuais de x apresentam-se. A medida mais comum da mesma é a estatísticachapéu (hat statistic) hi . A alavancagem de um ponto i, hi , é igual ao i-ésimo elemento da
diagonal da hat matriz H . Os elementos diagonais da hat matrix são as diagonais em:

H  X( X`X) 1 X` , onde
X é uma matriz NXK das observações das variáveis explanatórias; no caso do scatterplot
de Moran, X tem duas colunas, uma para o termo constante, outra para y..
De forma resumida, temos então o seguinte: correlação espacial positiva indica cluster
espacial. Já a correlação negativa, o oposto da aglomeração, o chamado lack of clustering. O
padrão de distribuição espacial perfeito, de uma correlação negativa, seria representado, portanto, por um tabuleiro de xadrez.

A ESTATÍSTICA PONTUAL DE MORAN (LOCAL MORAN)
Em Anselin (1995), um indicador local de associação espacial – Local Indicator of Spatial
Association (LISA) – é definido como qualquer estatística que satisfaça dois requisitos:

• LISA, para cada observação dada, fornece uma indicação da extensão da significância do
cluster espacial de valores similares em torno desta mesma observação;
• a soma dos LISA, para todas as observações, é proporcional a um indicador global da associação espacial.
Como um caso especial nessa classe de estatísticas, a pontual de Moran pode ser
definida como:

I i  Zi m2  wij z j

, com:

j

m2   zi

2

i

e onde as observações Z i e z j são dadas em desvio-padrões com relação à média, e o
somatório de j é tal que apenas valores vizinhos j  Ji são incluídos.
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AS ESTATÍSTICAS G, GI E GI* DE GETIS & ORD
Uma abordagem ligeiramente diferente do que as estatísticas de Moran e Geary, para medir
associação espacial, foi sugerida por Getis & Ord (1992). São as chamadas estatísticas baseadas na distância. Elas são computadas definindo-se um conjunto de vizinhos para cada localização, conjunto este definido como as observações que ficam dentro de uma distância crítica
(d) em relação à localidade i. Para cada distância definida, uma matriz de pesos é construída
( W(d) ). As estatísticas G somente podem ser computadas, nesta abordagem, para variáveis
positivas.
Adicionalmente pode-se empregar uma medida alternativa para o padrão global de associação espacial G. São as estatísticas Gi e Gi* que indicam a extensão na qual uma localidade é
circundada por um cluster de altos ou baixos valores da variável em apreço.
Formalmente a estatística G, para uma dada distância crítica d, G(d ) , é definida como:

  w (d ) X X
G (d ) 
 X X
ij

i

i

j

j

i

i

j

j

Onde:

Xi

é o valor observado na localidade i;

Wij (d ) representa um elemento da matriz espacial de pesos (ou ponderada), simétrica
(não-padronizada) para a distância d.
Observe-se que o numerador desta estatística é similar à I de Moran, mas o denominador é
diferente. A significância de G(d ) é estimada por meio do z-valor padronizado. A média e
variância podem ser derivadas a partir de pressupostos referentes à distribuição aleatória.
Pode ser mostrado que o z-valor tende à normal padrão.
No caso das estatísticas Gi e Gi*, para cada observação i, fornecem uma indicação de
quanto esta observação tem no seu entorno valores altos ou baixos da variável em análise, para
uma dada banda de distância d. Formalmente, temos que Gi e Gi* são definidas como:

 w (d ) X
Gi 
X
ij

j

j

j

j

181

SAÚDE

E

ESPAÇO: ESTUDOS METODOLÓGICOS

E

T ÉCNICAS

DE

ANÁLISE

Onde:

Wij (d ) são os elementos da matriz de contiguidade para a distância d.
As medidas Gi e Gi* diferem com relação ao número de observações que são incluídas no
cálculo do denominador

X
j

j

. Para Gi, j  i, enquanto para Gi*, j=i é incluído no somatório.

Em outras palavras: a medida Gi* nos dá um valor da aglomeração espacial que inclui a
observação em análise, enquanto a Gi não a inclui. Neste trabalho, optamos por trabalhar com
a estatística Gi*.
A influência sobre a significância de Gi e Gi* é baseada na padronização do z-valor, o qual
é computado subtraindo-se o valor teórico da média – respectivamente E(Gi) e E(Gi*) – e
dividindo-se pelo valor teórico do desvio-padrão. Somente resultados para uma aproximação
normal têm sido desenvolvidos na literatura.
Um valor positivo e significante de z para as estatísticas G, Gi e Gi* indica aglomeração
espacial (spatial clustering) de valores altos, enquanto um valor negativo e significante de z
indica aglomeração espacial de valores baixos. Note-se que essa interpretação é diferente das
medidas mais tradicionais de autocorrelação espacial, onde os clusters de valores semelhantes
- tanto altos quanto baixos - indicam autocorrelação positiva.
A identificação de localidades – ou clusters de localidades – com valores altos de Gi ou Gi*
pode ajudar na identificação de problemas com relação à escala espacial das unidades de
observação; no filtro de dependência espacial; ou fornecer pistas com relação à existência de
outliers. Estas estatísticas permitem a decomposição de uma medida global de associação em
seus fatores contribuintes, por localidade. Além disso, são especialmente sensíveis na detecção
de padrões não-estacionários (turbulentos). Por exemplo, quando uma aglomeração está concentrada somente em uma única subrregião do espaço, medidas globais de associação espacial, tais como I de Moran, c de Geary ou G(d), falharão na detecção de tais padrões.
Numa revisão do cálculo das estatísticas Gi e Gi*, tornaram-se independentes da distância
ou da simetria. Ou seja, as exigências de que a matriz de pesos fosse baseada em bandas de
distância e, além disso, que esta matriz fosse simétrica, não são mais constrangimentos necessários. Esta nova metodologia é computada a partir dos resultados a respeito da média e
desvio-padrão da estatística, testando-se para a hipótese nula de não-correlação espacial. A
forma geral de Gi e Gi* passa a ser então:

w x
ij

j

 Wi i1

j

Gi 
s (i )

N  1S

1i

  Wi /  N  2 

1
2

2
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e

ij

*

*

j

*

j

Gi 

*

s (is (i )

N  1S   W /N  1
*

1
2

*2

1i

, para todo j

i

Onde:

Wi  Wij
j

s (i ) 2 

1
 x j  x (i )
N 1 j





2

Sendo,

1
 xj
N 1 j

x (i ) 

S1i   wij

2

j

Todos os coeficientes e estatísticas que acabamos de apresentar são casos especiais da
estatística geral

   Gij Ci j , onde,
i

j

Gij é uma medida da proximidade espacial dos lugares i e j; e Cij é a medida da
proximidade dos valores i e j. O valor bruto da estatística  é objeto de algum tipo de
padronização para se obter uma medida descritiva. Esta generalização mostra que o problema em se medir a autocorrelação espacial pode ser interpretada em termos da comparação
de duas matrizes, G  Gij  e C  Cij . O coeficiente I de Moran, por exemplo, pode ser
obtido fazendo Gij  wij e Cij   xi   x j    . Já a estatística c de Geary, fazendo
2
Cij  xi  x j  . A ligação entre  e outras medidas de autocorrelação espacial, bem como
aplicações gerais da equação na análise da autocorrelação, são discutidas em Haining (1993).
Desde que exista um forte grau de arbitrariedade na escolha da matriz G , um teste baseado nas relações de posição (ordem) entre Gij  deve retratar a verdadeira extensão do conhe-
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cimento sobre o arranjo espacial em estudo, e reduzir o risco de se chegar a conclusões
arbitrárias das relações espaciais. A estatística  pode ser usada para formular uma variedade
de testes, inclusive para séries unidimensionais, interação de séries temporais e testes para
direcionalidade no fluxo espacial de dados, bem como testes especialmente desenhados para
os propósitos de um determinado projeto de pesquisa e conjunto de dados.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA ESPACIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: REGIMES PREDOMINANTES
Conforme citado, a estatística Gi* nos fornece uma indicação de quanto uma determinada
localidade tem, no seu entorno, valores altos, ou baixos, da variável em análise. Sendo assim,
pode-se servir do cálculo direto de seu valor, ou da padronização do z-valor dessa estatística,
para observarmos como os diversos setores censitários se aglomeram. Ou seja, além da informação que já se obteve com o Mapa 1, que apresenta uma visualização das diversas categorias, o que se tem aqui é: a partir de um tratamento estatístico, onde se supõe a dependência
espacial das variáveis, pode-se observar como essas categorias irão se aglomerar, formando
regiões homogêneas do ponto de vista socioespacial, função, obviamente, das variáveis envolvidas e, mais importante, revelando novas dimensões analíticas subjacentes ao conjunto de
dados ou padrões revelados pela dimensão espaço.
Este último ponto fica bastante claro através do exame do Mapa 2, Cluster Espacial –
Estatística Gi* do Fator F1; fator, aqui, refere-se ao fator resultante da análise de componentes
principais. Primeiramente tem-se uma apresentação onde os semelhantes são aglomerados,
criando uma dicotomia visual. Os aglomerados em cor preta representam valores positivos de
F1, enquanto aqueles em cor branca, valores negativos.
De imediato, destaca-se a grande mancha que agrega desde a Barra da Tijuca até os ‘bairros-fronteira’ Grajaú, Andaraí, Maracanã e Vila Isabel, que integram a IX Região Administrativa
(Área 1 no Mapa 2), bifurcando a oeste, na direção da RA de Jacarepaguá, abrangendo especificamente os bairros: Freguesia, Pechincha, Taquara e Jacarepaguá (Área 2 no Mapa 2).
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MAPA 2 – Cluster espacial – estatística Gi* para significância p = 0.001 (F1)
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Fora da área de influência dos dois ramais ferroviários, e no interior das duas grandes
manchas em que a distribuição dos setores se divide, destacam-se clusters que representam
pontos de quebra do regime estacionário. Destacam-se, por exemplo, manchas pretas (F1
elevado) na direção oeste, com dois padrões distintos – um acompanha a Avenida Brasil, os
outros representam encraves. Vamos a eles.
Três estão associados a padrões de ocupação militar, a saber: Base Aérea de Santa Cruz,
Vila Militar/Campo dos Afonsos (indicado no Mapa 2 como Área 3) e Base Aérea do Galeão, na
Ilha do Governador. Devem-se destacar os regimes e/ou aglomerações prevalentes nos bairros
de Vila Valqueire, Jardim Sulacap e Vila Militar (Área 3 no Mapa 2), todos com forte presença
de pessoal ligado às Forças Armadas, representando, juntamente com Praça Seca e Campinho,
uma extensão do cluster Central do Brasil, que acompanha a estrada de ferro Central do Brasil,
com mudança de padrão em Deodoro.
Os outros pontos de destaque são: na área central do bairro de Campo Grande, Bangu e
Vila da Penha – indicados no Mapa 2. Os três primeiros representam um padrão clássico
centro-periferia, o que fica bastante claro se observarmos o Mapa 5 (local Moran: spatial lag
em termos de desvios com relação à média – F1), que reporta a chamada estatística local
Moran. O bairro Vila da Penha forma, juntamente com Penha Circular e Penha, uma ramificação do cluster Leopoldina, com tendência à unificação. Deve-se lembrar que o bairro de Vila
da Penha é planejado, com padrão de ocupação e urbanização elevados.
Outra informação que gera excelente mapa, mas que não é apresentada neste artigo por
limitações tanto de representação gráfica, quanto de espaço, é o valor de z para Gi*, ou seja,
valor da estatística Gi* padronizado, para nível de significância p = 0,001.5 Esta informação
pode ser apresentada através de uma convenção; por exemplo, triângulos com vértice para
cima, para valores positivos e triângulos com vértice para baixo, para valores menores que
zero. E o que ela nos indicaria? A existência de setores com valores altamente significativos
dos respectivos fatores F1, F2 e F3, nos extremos da distribuição. Esta representação qualifica
o cluster espacial. Pode-se interpretá-la da seguinte forma: os triângulos com vértice para
cima, no interior dos clusters, assinalam os setores cujo valor do fator os destacam como áreas
onde os valores do fator são expressivos. O mesmo pode-se afirmar para o caso dos triângulos
com vértice para baixo. As áreas que se destacam, para o nível de significância com o qual se
está trabalhando, são áreas de favelas, com destaque para o complexo Rocinha-Vidigal, Alemão, Jacarezinho, entre outras, nos mapas para todos os fatores. A padronização e apresentação com nível de significância alto é bastante seletiva, sugerindo que a distribuição espacial do
município do Rio de Janeiro, no que se refere aos fatores F1 e F2, é dicotômica e monótona.
Já se destacou o fato de que os fatores F1 e F2 têm um caráter dicotômico, pois eles
dividem a distribuição em duas grandes partes. Enquanto F1 relaciona-se positiva e fortemente
a aspectos de bem-estar social elevado, F2 relaciona-se a bem-estar social baixo. Essas questões se esclarecem com o exame do Mapa 3: Cluster Espacial – estatística Gi* do fator F2.
Todo o subúrbio do Rio de Janeiro fica aglomerado, destacando-se o caráter extremamente

5

Consultar NAJAR (1997).
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segregado, do ponto de vista do arranjo espacial da cidade. Surge aqui o cluster Avenida
Brasil, a grande aglutinadora deste fator. No que se refere a variáveis socioeconômicas, o
regime espacial predominante no município do Rio de Janeiro é o dicotômico, e não o de um
mosaico urbano. O padrão é segregado, e isto fica explícito ao observarmos a distribuição dos
triângulos para o mesmo nível de significância.
Deve-se destacar ainda a Ilha do Governador, único padrão de distribuição do tipo mosaico
que encontramos quando consideramos os fatores F1 e F2.
No caso de F3, fator fundamentalmente ligado à condição de propriedade do domicílio e à
infra-estrutura urbana, ou seja, características de desenvolvimento urbano, o que se pode
observar é um caráter mais disseminado no que se refere ao percentual de domicílios próprios.
A maior parte da área ocupada do município em questão possui setores com percentuais
significativos de domicílios próprios. A associação espacial de valores negativos com alto nível
de significância para F3 é indício de outra forma de propriedade do domicílio, especialmente
domicílios alugados. O aspecto importante a destacar com relação à F3 é que sua distribuição
tem um caráter mais de mosaico, o que pode ser constatado pelo exame dos mapas com as
estatísticas Gi* e local Moran (Mapas 3, 4, 5, 6 e 7). Tal mosaico indica, por exemplo, que a
proximidade de proprietários e não-proprietários é bastante freqüente na cidade; e mais, se a
propriedade do domicílio é um indicador de padrão socioeconômico, a democratização do
acesso à propriedade do domicílio, pela convivência de diversas formas de aquisição da propriedade, torna a cidade bem mais parecida com um mosaico. Esta aparência é também bastante familiar: convivência de áreas muito sofisticadas em termos construtivos e qualidade da
moradia com regiões deterioradas.

MAPA 3 – Cluster espacial – estatística Gi* para significância p = 0.001 (F2)
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MAPA 4 – Cluster espacial – estatística Gi* para significância p = 0.001 (F3)

Uma forma bastante interessante de qualificar os clusters espaciais sugeridos pelas estatísticas Gi* e local Moran seria trabalhar com a média ponderada dos valores vizinhos e com os
desvios em relação à mesma, conseguindo, desta forma, para cada observação dada, uma
indicação do cluster dos valores similares em torno dessa mesma observação. Este recurso
promove um detalhamento da estrutura interna dos diversos clusters. O que aparece com este
resultado é perda de poder discriminatório dos fatores F1, F2 e F3, sugerindo que o município
do Rio de Janeiro estrutura-se em torno de variáveis aqui chamadas de bem-estar social.
Explicando melhor: tomando o gráfico de dispersão de Moran (Moran scatterplot), fazendo
FATOR n versus SPATIAL LAG do FATOR , tem-se uma idéia da linearidade desse mesmo fator, pois o
que se visualiza com esse procedimento é o grau de associação linear entre o vetor de valores
observados (fator) e a média ponderada dos valores vizinhos (spatial lag). O resultado é apresentado em seguida (Gráficos 1, 2 e 3), e dele podemos inferir, imediatamente, que passamos
de uma situação de alta linearidade, para o caso do fator F1 com R2 = 0,71, para uma configuração onde a dispersão no espaço tende para um padrão mais próximo ao mosaico. Note-se,
no caso do gráfico do fator F3, a tendência esférica da nuvem de pontos que se instala paulatinamente a partir de F1, com perda de qualidade explicativa do modelo linear; neste gráfico,
os valores de R2 passam de 0,41 para 0,37, ambos valores baixos.
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GRÁFICO 1 – Moran scatterplot para o fator F1
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GRÁFICO 2 – Moran scatterplot para o fator F2
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GRÁFICO 3 – Moran scatterplot para o fator F3
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Outra importante informação que emerge da observação atenta destes resultados refere-se
ao ritmo e sua variação. Tomando-se ‘emprestadas’ duas expressões musicais, passa-se de
uma monodia para uma polifonia, tanto numa perspectiva intra quanto interfatores, chegandose até quase a total ausência de padrão, como é o caso do mapa do fator F3, significando,
neste caso, associação espacial negativa. Ao contrário do Mapa 1, o que esse tipo de abordagem possibilita é a percepção de novas dimensões. Isto implica, no caso, o enriquecimento
analítico das diversas categorias socioespaciais. Pela análise do mapa para o fator F1, nota-se
a gradação que se estabelece ao redor de regiões importantes que são estruturantes da configuração espacial do município do Rio de Janeiro, representando quebra do regime estável,
operando como pólos internos da cidade que nucleiam as atividades.
Existem, do ponto de vista geográfico, grandes indutores da configuração espacial do
município do Rio de Janeiro, conforme já sugerido: o primeiro, relativo à forma urbana, é o
maciço da Tijuca; os demais – ramais ferroviários e Avenida Brasil – referem-se a opções de
ocupação do território que se foram configurando ao longo dos anos, em razão dos inúmeros
contratos políticos que se foram estabelecendo.
O mapeamento de F3, conforme já se registrou, apresenta uma distribuição do tipo mosaico para todo o município em questão, ou um caráter menos segregado.

COMENTÁRIOS FINAIS
Para finalizar, pode-se fazer as seguintes considerações: a análise conjunta dos mapas
para os fatores F1 e F2 permite sugerir que o município do Rio de Janeiro estrutura-se em
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virtude desses dois fatores, sendo seu padrão extremamente segregado, com fortes indícios
de dependência espacial. Existe o espaço de bem-estar social elevado, mapeado pelo fator
F1, e o espaço do bem-estar social baixo, revelado pelo fator F2; a interpenetração deles fica
por conta dos setores classificados como favelas. Destacam-se, nessa perspectiva, pelo seu
peso específico na conformação dos regimes e ritmos espaciais predominantes no município
ora referido.
Para o caso do fator F1, pode-se identificar quatro regimes de distribuição no espaço: um
padrão que chamaremos de centro-periferia insulado, centrado nas sedes das Regiões Administrativas de Santa Cruz, Campo Grande e Bangu, respectivamente. Note-se que a distribuição
segue um padrão concêntrico, com direção periferia-centro. O segundo padrão é o que predomina na Ilha do Governador – um típico mosaico –, onde se encontram setores censitários em
todas as faixas da distribuição, com exceção, obviamente, para as áreas contíguas ao Aeroporto Internacional. A propósito, observe-se que próximo aos aeroportos encontram-se setores
pertencentes às categorias superiores da distribuição, representando pontos de instabilidade
no regime prevalente no entorno, conseqüência, certamente, conforme já se registrou, da
moradia de militares qualificados e de pessoal ligado à aviação.
O terceiro caracteriza, predominantemente, os chamados subúrbios da Central e da
Leopoldina, ao qual denomina-se aqui de sistema centro-periferia de transição, pois deve-se
perceber que uma de suas principais características é o movimento em direção a três pólos,
que em verdade são sistemas formados por Madureira/Cascadura; Vila da Penha/Penha Circular e Penha; e Olaria/Ramos e Bonsucesso, com zonas de gradação entre eles, com a formação
de uma zona de transição ou de passagem que abrange os bairros Engenho de Dentro, Todos
os Santos, Cachambi, Méier, Lins de Vasconcelos, Engenho Novo, Sampaio, Jacaré, Rocha,
Riachuelo e São Francisco Xavier, completando-se em Vila Isabel/fímbrias da Tijuca. Também
merece registro que para essa região se dirige uma série de investimentos, tanto públicos
como privados. Além disso, ela é a conecção do município do Rio de Janeiro com a Baixada
Fluminense, devendo, na verdade, pela sua importância, ser analisada segundo uma dinâmica
metropolitana. Talvez o tratamento mais conveniente seja analisá-la juntamente com os municípios contíguos da Baixada Fluminense, mas isto é tarefa para desenvolvimentos futuros.
O quarto regime, padrão de status social elevado, inicia-se no final da zona de transição,
indo até a Barra da Tijuca. O restante da área do município caracteriza-se por uma grande
monotonia, especialmente a RA de Guaratiba.
Com relação ao fator F2, tem-se claramente um regime de distribuição espacial dicotômico:
um mosaico que se inicia no final da chamada zona de transição (Méier, Vila Isabel etc.) e que
se espraia em direção oeste seguindo o leito da Avenida Brasil, tendo a Vila Militar o mesmo
padrão de encrave.
Esse padrão espacial é, pode-se afirmar, simétrico ao de F1, que por sua vez se relaciona a
variáveis de status social alto, a saber: anos de estudo do chefe do domicílio, rendimento,
número de banheiros por domicílio, proporção da população com mais de 65 anos de idade
(portanto, na terceira idade) etc., enquanto F2 relaciona-se também com alguns destes fatores
positivamente, mas com coeficientes menores, como, por exemplo, para o caso de anos de
estudo do chefe do domicílio; enquanto, para F1, o peso é de 0,85, para F2 é de 0,46. No que
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se refere à renda, temos, para F1, 0,79, e para F2, 0,51. Para F2, tem-se algumas variáveis
relativas a saneamento que possuem coeficientes de ponderação negativos e baixos. Este tipo
de relação entre os fatores F1 e F2 justifica o comportamento simétrico e complementar que os
dois mapas apresentam, que de resto é confirmado por todos os demais.
O fator F3 refere-se ao padrão domicílio próprio com saneamento básico, especialmente
com abastecimento d’água e esgotamento sanitário. Desta forma, pode-se afirmar o seguinte:
a moradia própria e saneada encontra-se disseminada de forma razoavelmente eqüânime em
todo o município do Rio de Janeiro. Deve-se ressaltar as grandes áreas, como Jacarepaguá e
Barra. Aqui confirmam-se mais uma vez os quatro regimes espaciais básicos do município: o
padrão zona oeste, que segue o leito da Avenida Brasil; um regime que acompanha os ramais
ferroviários da Leopoldina e Central, e um padrão de status alto. A Ilha do Governador mantém
seu caráter de mosaico e a Vila Militar o de encrave. Deve-se atentar para o fato de que toda a
Barra da Tijuca teve como padrão de ocupação a política habitacional fortemente financiada
através de políticas públicas, ou seja, foram áreas-objeto de inversões maciças em habitação
saneada. Por outro lado, o mosaico Leopoldina e a ocupação da chamada zona oeste deveramse predominantemente à autoconstrução.
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