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Título: Economia petrolífera e modelo de segregação socioespacial nos municípios 
“novos ricos” 

INTRODUÇÃO 

A indústria do petróleo, a partir da década de 70, impactou de forma significativa a 
estrutura econômica e de uso do território nos municípios da região Norte do estado do Rio 
de Janeiro contemplada com grandes reservas petrolíferas da Bacia de Campos e que sedia 
as instalações da Petrobras, cuja base está instalada no município de Macaé. Mais 
recentemente com a flexibilização do monopólio da exploração do Petróleo por meio da 
promulgação da “Lei do Petróleo” e do “Decreto das Participações Governamentais”, 
aliado a um crescimento acelerado da produção de petróleo e um preço favorável da 
mercadoria no mercado internacional, provocou aumento significativo das receitas 
orçamentárias dos municípios confrontantes com os poços de petróleo. A figura a seguir 
apresenta a localização geográfica da área referida, na região Sudeste do Brasil, situada em 
média a 200 km do Rio de Janeiro e 600 km de São Paulo.  
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Figura 1 Localização Geográfica da Região Norte Fluminense. Rio de Janeiro, Brasil. 2005. 
FONTE: OLIVEIRA, GIVISIEZ, E PIQUET (2006). 

Tem sido observado e relatado profunda segregação socioespacial em Macaé, município 
onde está instalada a sede da Petrobras e da maioria das empresas petrolíferas e 
parapetrolíferas, e também em Campos dos Goytacazes, município localizado a uma 
distância aproximada de 100 km de Macaé, que é contemplado com o maior volume em 
termos absolutos de rendas petrolíferas do Brasil. O fenômeno da desigualdade 
socioespacial não é recente na região, mas se intensificou após os municípios serem 
expostos aos impactos sociais e territoriais produzidos pela instalação da indústria do 
petróleo na região. Associa-se a isso o acelerado aumento da renda disponível ao poder 
público em função não só dos repasses dos royalties como também da arrecadação 
associada às atividades econômicas instaladas.  

O objetivo deste trabalho é construir um modelo estilizado de áreas sociais nos municípios 
de Campos dos Goytacazes e Macaé. Acredita-se que conhecer a organização interna de 
uma cidade é a chave para compreensão dos processos sociais que atuam ao longo do 
tempo e também outros processos associados, como a centralização, descentralização, 
coesão, segregação, invasão-sucessão e inércia.  

Para a construção do modelo a ser adotado, recorreu-se ao marco teórico conceitual da 
análise de áreas sociais. A metodologia para a construção do modelo de organização interna 
da cidade de Campos dos Goytacazes e de Macaé é, em grande parte, inspirada em estudos 
sobre a distribuição da estrutura social nas cidades ou sobre segregação socioespacial, 
como a abordagem de Shevky e Bell (1955) e Corrêa (2004). Foi adotado, para localizar os 
vários tipos de espaços sociais, o método estatístico análise multivariada conhecido como 
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análise fatorial, com extração dos fatores por componentes principais. A utilização desse 
método se justifica por ser consagrado nos estudos acadêmicos sobre análise de áreas 
sociais, de investimentos públicos, bem como nos de consumo coletivo, renda do solo 
urbano e de segregação residencial. A escolha das variáveis foi limitada àquelas 
disponibilizadas pelo Censo 2000 para os setores censitários.  

Espera-se que os modelos de segregação socioespacial nas cidades de Campos dos 
Goytacazes e de Macaé espelhem a complexidade da estrutura interna de cidades que estão 
vivenciando uma nova dinâmica econômica devido aos aportes vultosos de recursos das 
participações governamentais (royalties e participações especiais) e da própria dinâmica da 
atividade petrolífera. A organização interna da cidade é a chave para o entendimento dos 
processos sociais. 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Existem diversas matrizes teóricas para a caracterização de áreas sociais. De acordo com 
Souza (2005), os modelos clássicos são os da Zona Concêntrica ou modelo de gradiente 
(Burguess, 1925), o modelo de setores (Hoyt, 1939), e o modelo de núcleos múltiplos 
(Harris e Ullman, 1945). Os modelos fatoriais são mais recentes e destacam-se duas 
abordagens, a análise de áreas sociais e a ecologia fatorial per se. A diferença entre a 
ecologia fatorial e a análise de áreas sociais é que a primeira envolve um maior número de 
variáveis que a segunda, que se baseia no modelo de Shevky e Bell (1955). 

Conforme nos alerta Santos (1994), as relações entre sociedade e espaço, especialmente no 
que diz respeito à sua divisão social, são complexas e apresentam variações no tempo, 
exigindo um permanente esforço de reflexão. Além disso, de acordo com Yujnovsky 
(1971), modelos que se aplicam em sociedades industriais com predomínio de economia de 
mercado podem não interpretar bem realidades de países latino-americanos que apresentam 
características específicas e que, portanto, devem ser consideradas em modelos próprios, 
privilegiando variáveis que dêem conta das suas particularidades. Além de Yujnovsky 
(1971), outros estudiosos como Griffin e Ford (1980) e Bahr e Mertins (1983) também 
tentaram estabelecer modelos para a cidade latino-americana. Todos eles se inspiraram no 
modelo de Hoyt para a elaboração de seus esquemas analíticos. 

Este trabalho considera o espaço social inspirado na abordagem da “análise de áreas 
sociais”, elaborada por Shevky e Bell (1955) e que serviu de ponto de partida para diversos 
outros estudos de áreas sociais, inclusive o elaborado por Corrêa (2004) para as cidades 
brasileiras.  

A expressão áreas sociais começou a ser utilizada somente a partir de 1949, com o estudo 
de Esref Shevky e Margareth Williams, intitulado “The Social Areas of Los Angeles”, em 
substituição ao conceito de áreas naturais, conceito este que balizava, até então, os estudos 
de Ecologia Humana1 (Timms, 1971). 

                                                 
1 A abordagem ecológica para o estudo de comunidades urbanas está ligada aos trabalhos desenvolvidos pela 
Escola de Chicago de Sociologia Urbana, entre 1917 e 1940. Numa representação abstrata, Burguess (1925) 
reduz Chicago a um número de anéis concêntricos ordenados em torno de um distrito de negócios (central 
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Na abordagem proposta por Shevky e Bell (1955) para as cidades norte-americanas, a 
identificação de áreas socialmente homogêneas no espaço de uma cidade foi realizada a 
partir de três fatores, a saber, posição social (situação econômica, medida pelas variáveis de 
ocupação, educação e preço da habitação), urbanização (situação familiar, medida pelas 
variáveis de fecundidade, mulheres ativas, unidades residenciais unifamiliares) e 
segregação (tendência à concentração de grupos étnicos diferentes). Cada setor censitário 
foi classificado segundo estes fatores e aqueles onde eram identificados os três fatores 
semelhantes foram considerados de uma mesma área social (Corrêa, 2004). 

Esta base conceitual parte do pressuposto de que as mudanças na sociedade estão 
associadas à sua escala (societal scale), ou seja, à quantidade e intensidade de pessoas se 
relacionando, aos padrões de diferenciação funcional e complexidade da organização, 
característicos do aparecimento de uma sociedade urbano-industrial, conforme destaca 
Schwiriam (1974): 

“Societal scale is taken generally to mean the extent of the division of 
labor within society and the degree of elaboration of the integrating 
mechanisms and institutions. Hence as society modernizes of increases in 
scale the degree of societal differentiation increases, and this becomes 
reflected in increasing specialization of urban land use and population 
differentiation” (SCHWIRIAM, 1974, p.8). 

A mesma formulação a respeito de áreas sociais foi testada em vários estudos de estrutura 
social em diversas cidades dos Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Itália e 
Austrália, utilizando-se o recurso da análise fatorial, permitindo a inclusão de um número 
maior de variáveis no estudo, o que alicerçou as bases para a elaboração das formulações 
teóricas da análise de áreas sociais. 

Segundo Corrêa (2004, p. 57), para dar inteligibilidade ao espaço social da cidade brasileira 
na atualidade, é necessário que se façam adaptações à formulação de Shevky e Bell, pois 
esta “não aborda processos sociais extremamente significativos para as cidades da América 
Latina e de outros contextos sócio-culturais”. 

Além disso, mesmo partindo dos indicadores adotados por Shevky e Bell, a interpretação 
dos resultados não estaria baseada na teoria do “aumento da escala da sociedade”, mas “nos 
processos de industrialização e urbanização entendidos como geradores de mudanças na 
estrutura social, responsáveis pela reestruturação de classes sociais e por padrões 
locacionais específicos”. (Corrêa, 2004, p. 58) 

As principais indicações de Corrêa (2004) relativas aos indicadores de cada uma das 
dimensões de diferenciação socioespacial são: status socioeconômico (ocupação, instrução, 
renda e natureza da habitação, esta última visando identificar o seu caráter precário ou não, 
número de cômodos, infra-estrutura disponível e o preço do imóvel ou do aluguel); status 
familiar (fecundidade e participação de mulheres na força de trabalho, estágio do ciclo de 
                                                                                                                                                     
business district, CBD), cada um contendo certo número de comunidades, denominadas pelos sociólogos de 
Chicago de “áreas naturais”. Esta abordagem tem o mérito de enfocar as interações e inter-relações 
competitivas. No entanto, por igualar o homem com os membros dos reinos animal e vegetal, não levou em 
consideração as forças econômicas, institucionais e políticas que influenciam na formação dos padrões sociais 
na cidade. 
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vida e proporção de mulheres chefes de família); status do migrante (origem do migrante, 
tempo de permanência no local); status étnico (população negra). O autor sugere ainda a 
incorporação de indicadores relativos à religião e ao tipo de espaço físico que, na sua visão, 
desempenham papéis relevantes na interpretação das áreas sociais. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia para a construção da base espacial foi, em grande parte, inspirada em 
estudos sobre a distribuição da estrutura social nas cidades ou sobre segregação 
socioespacial, como a abordagem de Shevky e Bell (1955) e Corrêa (2004). Partindo do 
fato de que não se dispõe de modelos que possam ser considerados universais, e que a 
disponibilidade das informações por setor censitário, no Brasil, é um fator limitante, foi 
proposto um modelo particular para a definição das unidades espaciais neste trabalho, com 
o objetivo de representar a hierarquia da sociedade urbana de Campos dos Goytacazes e de 
Macaé. 

Adotou-se, para localizar os vários tipos de espaços sociais, o método estatístico de análise 
fatorial por componentes principais, método já consagrado nos estudos acadêmicos sobre 
análise de áreas sociais2, de investimentos públicos, bem como nos de consumo coletivo, 
renda do solo urbano e de segregação residencial3. Este método apresenta, segundo Vetter 
(1981, p. 17), a vantagem “de reduzir as dimensões de uma matriz de características em um 
número mais reduzido de fatores relevantes para a classificação de áreas sociais”. 
Preteceille (2004, p. 16) acrescenta que “esse tipo de índice possui a vantagem de ser por 
definição multidimensional – ele dá conta da distribuição do conjunto de categorias e dá 
uma medida dos desvios entre unidades espaciais sobre as categorias que introduzem 
maiores diferenças entre elas”. 

Neste método não se procura estabelecer relações causais, sendo assim, não se classificam 
as variáveis em dependentes e independentes, mas examina-se todo o conjunto de relações 
interdependentes entre elas. A escolha das variáveis para especificação do modelo é uma 
etapa de fundamental importância na definição da base espacial e deve fornecer 
informações que possibilitem posteriormente a análise sobre fenômenos de segregação 
socioespacial. 

A escolha das variáveis que melhor comporiam as dimensões do estudo ficou limitada 
àquelas disponibilizadas para os setores censitários pelo Censo de 2000, o que reduziu o 
número de dimensões propostas e a composição das mesmas. A aplicação da análise 
fatorial considerou a seleção de variáveis representativas de duas dimensões de análise: i) 
status socioeconômico (renda, educação, presença de empregados domésticos, infra-
estrutura dos domicílios, domicílios improvisados); ii) status familiar (idade média das 
pessoas residentes, idade média dos chefes de domicílios, densidade domiciliar, e mulheres 
chefe de domicílio). O status do migrante e o status étnico não foram utilizados, embora 

                                                 
2 Ver estudo realizado por Corrêa (2004). 
3 Esta metodologia foi utilizada em estudos desenvolvidos por Vetter, Massena e Rodrigues (1979); Vetter et 
al. (1981); Marques (1998); Marques e Bichir (2001).  
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tenham sido sugeridos por Corrêa (2004) como componentes importantes na definição de 
unidades espaciais de cidades brasileiras. Variáveis que pudesse ser usadas como 
indicadores a esses status não se encontram disponíveis por setor censitário, assim como 
outras variáveis utilizadas na construção do status socioeconômico e familiar. 

Foram utilizadas, para a aplicação do modelo, as variáveis descritas nos Quadros 1 e 2, num 
total de 17, obtidas por manipulações algébricas a partir das variáveis presentes nos 
microdados do Censo Demográfico de 2000, do IBGE: 

Status familiar 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 

PIM Idade média das pessoas residentes. Idade 

PDE Densidade domiciliar – proporção de pessoas residentes em domicílios 
particulares. Pessoas 

RIDM Idade média dos chefes de domicílios Idade 
REMU Proporção de domicílios particulares permanentes chefiados por mulheres Habitantes 

Figura  2 Descrição das variáveis de status familiar selecionadas  
FONTE: TERRA, OLIVEIRA E GIVISIEZ (2006) 

Status socioeconômico 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE 

DESG Proporção de domicílios particulares permanentes com esgotamento 
sanitário na rede geral de esgoto ou pluvial. Domicílios 

DLIX Proporção de domicílios particulares permanentes cujo lixo é coletado por 
serviço de limpeza; ou em caçamba de serviço de limpeza. Domicílios 

REA Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes – alfabetizadas.  Habitantes 

REP Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes com até 4 anos de estudo. Habitantes 

REG Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes de 5 a 8 anos de estudo.  Habitantes 

REM Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes de 9 a 11 anos de estudo. Habitantes 

RES Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes de 12 a 17 anos de estudo. Habitantes 

RED1 Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes sem rendimento ou com rendimento nominal mensal até 1 SM. Habitantes 

RED2 Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes com rendimentos de mais de 1 a 3 SM Habitantes 

RED3 Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes com rendimentos de mais de 3 a 10 SM Habitantes 

RED4 Proporção de pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 
permanentes com rendimentos de mais de 10 SM Habitantes 

PDO Proporção de empregados domésticos e de parentes do empregado 
doméstico residentes nos domicílios do patrão. Pessoas 

DIMP Proporção de domicílios particulares improvisados. Domicílios 
Figura 3 Quadro com a descrição das variáveis de status socioeconômicos selecionadas 
FONTE: TERRA, OLIVEIRA E GIVISIEZ (2006) 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A tabela 1 indica a redução das variáveis selecionadas para os municípios pelo método das 
componentes principais. Os resultados indicam que, para explicar 76,6% da variância entre 
os setores e variáveis, em Macaé é necessário reduzir o conjunto de variáveis em pelo 
menos quatro fatores principais. Para o caso de Campos, três fatores principais são 
suficientes para explicar 72,4% da variância total. 

O primeiro fator resultante da redução dos dados apresenta um perfil mais geral e, em 
Macaé, foi capaz de explicar 40% da variância total, enquanto em Campos, a explicação do 
primeiro fator foi de 52% da variância. Os valores acumulados da variância, no primeiro e 
segundo fator, foram capazes de explicar 57% e 65% para Macaé e Campos, 
respectivamente. Em ambos os casos a análise será realizada pelos dados rotacionados pelo 
método varimax, pois, como demonstrado na tabela 1, produz mudanças relevantes no 
sentido de simplificar a interpretação dos resultados.  

Como as variáveis originais representam as características dos setores, o fato da redução do 
primeiro fator explicar menor parcela da variância após a rotação4, implica que existe maior 
diferenciação entre os valores observados em cada um dos setores censitários. Ou seja, 
seria possível supor, que a cidade de Macaé possui uma grande heterogeneidade sócio-
espacial quando comparada com a cidade de Campos. Entretanto, a afirmação de que a área 
urbana de Macaé é mais socialmente segregada no espaço exige análises mais apuradas das 
matrizes de componentes e do mapeamento da área urbana. 

                                                 
4 A rotação delineia os fatores de modo que eles correspondam a agrupamentos de variáveis inter-
relacionadas, os fatores são submetidos a um processo de iteração até que se obtenha uma convergência que 
corresponda a uma dimensão mais separada, mais pura, do construto em observação.  
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Tabela 1 
Componentes da redução pela análise fatorial. Campos dos Goytacazes e Macaé, Rio de Janeiro, 

2000  
Macaé 

Extraction Sums of Squared Loadings 
Componente Total % of Variance Cumulative % 

1 6,444 40,272 40,272
2 2,753 17,205 57,477
3 1,87 11,687 69,164
4 1,18 7,374 76,538

Rotation Sums of Squared Loadings 
Componente Total % of Variance Cumulative % 

1 3,98 24,872 24,872
2 3,819 23,871 48,743
3 2,908 18,173 66,916
4 1,539 9,622 76,538

Campos dos Goytacazes 
Extraction Sums of Squared Loadings 

Componente Total % of Variance Cumulative % 
1 8,343 52,145 52,145
2 2,047 12,795 64,941
3 1,199 7,494 72,434

Rotation Sums of Squared Loadings 
Componente Total % of Variance Cumulative % 

1 6,653 41,581 41,581
2 3,677 22,984 64,565
3 1,259 7,869 72,434

FONTE:  PROCESSADOS PELOS AUTORES NO SPSS, COM BASE EM DADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 

Os resultados da tabela 2 relativos às cargas fatoriais após processo de rotação para o 
município de Campos dos Goytacazes indicam que o primeiro fator está positivamente 
relacionado a setores censitários com maior percentual de pessoas alfabetizadas, maior 
percentual de renda entre três e 10 salários mínimos, e maior percentual de chefes com 
escolaridade entre nove e 11 anos de estudos. Esse mesmo fator associa-se negativamente a 
setores censitários com alta proporção de chefes na categoria de renda mais baixa e na 
categoria de menor escolaridade e aos setores onde é maior a densidades domiciliar. Nesse 
sentido, entende-se que o primeiro fator, em Campos dos Goytacazes, é positivamente 
associado a níveis médios de escolaridade e renda e negativamente associado a níveis 
baixos de escolaridade e renda, sugerindo que estes setores representam espaços urbanos de 
convivência e moradia de indivíduos de nível socioeconômico médio, definindo uma área 
social com traços marcantes desta estratificação. Entretanto, deve-se alertar que a 
representação espacial deste fator indicará as áreas geográficas com maior aderência à área 
representada pelo fator.  

O segundo fator, por sua vez, está positivamente associado à maior proporção de chefes 
com renda superior a 10 salários mínimos e com a maior proporção de residências com 
empregados domésticos residentes. Esse mesmo fator se associa negativamente a chefes 
com renda entre um e três salários mínimos e com cinco a oito anos de estudo. Nesse 
sentido, seria válido supor que o segundo fator representa setores com maiores indicadores 
de renda e escolaridade, ou seja, área social de alto nível socioeconômico.  

Finalmente, o terceiro fator distinguiu os setores com maior proporção de domicílios 
improvisados5 e com maior proporção de domicílios chefiados com mulheres, o que sugere 
                                                 
5 Domicílio improvisado, pelo conceito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é toda residência 
fixa que não deveria, em situações normais, servir de moradia, como, por exemplo, prédios em construção, 
postos de saúde, vagões de trem, buracos, carroças, tendas, grutas, dentre outros. 
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que o componente está associado a altos índices de pobreza. Entretanto, o fato do terceiro 
fator ser capaz de explicar, isoladamente, apenas 7% da variância e a baixa proporção de 
domicílios improvisados, não estimula a afirmação de conclusões confiáveis. Ou seja, para 
o caso de Campos dos Goytacazes, entende-se que os dois primeiros fatores são suficientes 
para explicar satisfatoriamente a diferenciação sócio-espacial da sua área urbana. 

Tabela 2 
Matriz de componentes rotacionada. Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 2000  

Variável Componente 
Var Descrição 1 2 3 
PIM Idade média 0,8102 0,3799 0,2290 
PDE Densidade domiciliar -0,6644 -0,2991 -0,1526 
RDIM Idade média 0,6511 0,3663 0,3275 Fa

m
ili

ar
 

REMU % chefes mulheres 0,0961 0,3203 0,7848 
DESG % esgoto adequado 0,5165 0,5637 0,2253 
DLIX % RSU adequado 0,5980 -0,1728 0,1472 
REA % Alfabetizadas 0,9428 0,0169 -0,1026 
REP % chefes até 4 Anos Estudo -0,8904 -0,3589 0,0596 
REG % chefes com 5 a 8 Anos Estudo 0,1345 -0,8702 0,0677 
REM % chefes com 9 a 11 Anos Estudo 0,8631 0,3391 -0,0452 
RED1 % de chefes com renda até 1 SM -0,8998 -0,2314 0,2066 
RED2 % de chefes com renda até 1 a 3 SM -0,2702 -0,8593 -0,0709 
RED3 % de chefes com renda até 3 a 10 SM 0,8797 0,2656 -0,0697 
RED4 % de chefes com renda com mais de 10 SM 0,4957 0,7630 -0,1430 
PDO % empregados domésticos 0,3827 0,6217 0,1018 

Só
cio

-e
co

nô
mi

co
 

DIMP % domicílios improvisados -0,0652 -0,1642 0,5326 
FONTE:  PROCESSADOS PELOS AUTORES NO SPSS, COM BASE EM DADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 

A representação espacial do primeiro e segundo fatores é apresentada na figura 4. Verifica-
se que a predominância mais forte de áreas com traços mais característicos do fator 1, se 
estende do eixo Norte para Sul no município, ao longo do curso do Rio Paraíba do Sul que 
corta a cidade em duas áreas com características sociais bastante distintas. Note-se que na 
margem esquerda (norte), onde se concentram grandes bolsões de pobreza, verificam-se, 
próximos à margem do rio, traços bem marcados de áreas representativas de nível 
socioeconômico médio. As áreas mais claras ao norte concentram espaços com altos níveis 
de pobreza. Contudo, no município de Campos dos Goytacazes, avizinham-se espaços de 
pobreza e riqueza. Dessa forma, é perfeitamente aceitável que o fator 1, capte, de forma 
mais acentuada, atributos relacionados com níveis socioeconômicos médios, todavia, 
jamais será uma componente pura, pois, os espaços menos privilegiados estão, de alguma 
forma diluídos. É comum encontrar em regiões de manifesta pobreza, condomínios urbanos 
ou rurais, destinados à classe média, média-baixa ou alta que criam verdadeiras ilhas de 
prosperidade em meio a aridez da pobreza. Em que pese o fato de esses detalhes, na maioria 
das vezes, serem ocultados pelos métodos estatísticos e matemáticos, vale o testemunho do 
olhar para o entendimento da modelagem. 

Observe que o fator 2 forma um eixo que vai de Leste a Sudoeste marcado por um conjunto 
de setores que abrigam população de alto nível socioeconômico. A região mais escura no 
mapa é caracterizada tanto pela presença de prédios residenciais de alto padrão, como por 
condomínios de casas mais centrais, cujos preços no mercado imobiliário são nitidamente 
especulativos e retroalimenta a indústria da construção civil, resultando em desnecessária 
verticalização, especialmente das áreas mais valorizadas da Pelinca, bairro onde se 
concentram os principais centros comerciais e shoppings.  
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Figura 4 Mapa temático com a distribuição dos fatores principais na área urbana de Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil. 2000 
FONTE: TRABALHADOS PELOS AUTORES COM BASE EM DADOS DO IBGE 

A tabela 3 apresenta as cargas fatoriais obtidas para Macaé onde se detectou que o primeiro 
fator relaciona-se positivamente com setores censitários com chefes de domicílios com até 
quatro anos de estudos, em menor carga, e em maior, com chefes de domicílios com cinco a 
oito anos de estudos. Foi também notada relação positiva entre esse fator e os setores com 
chefes de domicílios com renda de um a três salários mínimos. A relação negativa se 
verifica em setores com chefes com renda superior a 10 salários mínimos e com a presença 
de empregados domésticos. Trata-se de áreas fortemente representadas por baixos níveis de 
escolaridade e renda, apresentando forte segregação para este segmento, pois a relação 
negativa com as variáveis originais de renda mais alta e presença de empregadas 
domésticas no domicílio, pode sugerir baixa atratividade deste perfil de morador para as 
áreas conformadas por estes setores censitários. 
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O segundo fator, em Macaé, guarda relação positiva com percentual de alfabetizados, 
chefes de domicílios com 9 a 11 anos de estudos e renda de três a 10 salários mínimos. A 
relação negativa, por sua vez se verifica com chefes de domicílios com até quatro anos de 
estudos e renda de até um salário mínimo. Por essas associações nota-se que os setores 
compõem uma área alta proporção de moradores de níveis médios de renda e escolaridade, 
caracterizando uma área social de médio nível socioeconômico. Ressalta-se o forte 
componente de segregação dado pela correlação negativa com baixos níveis de renda e 
escolaridade. 

O terceiro fator analisado mantém relação positiva com praticamente todas as variáveis 
manifestas do status familiar, ou seja, idade média, idade média dos chefes e percentual de 
domicílios chefiados por mulher e, por outro lado, apresenta relação negativa com 
densidade domiciliar. A única variável da dimensão socioeconômica com a qual o mantém 
correlação é com o percentual de domicílios com esgotamento sanitário adequado. Embora 
não apresente nenhuma relação forte, seja ela positiva ou negativa, com as variáveis de 
escolaridade e renda, a relação positiva com chefia de domicílios feminina sugere que o 
fator represente áreas de baixo status socioeconômico.  

O quarto fator apresenta-se associado positivamente com coleta de lixo adequada e negativa 
com domicílios improvisados, o que não permite identificar um perfil bem marcado para 
estas áreas, embora seja possível lançar algumas hipóteses. O município sugere um desenho 
bem marcado pela estratificação socioespacial, entretanto, as ilhas de riqueza que poderiam 
representar as áreas sociais de alto nível socioeconômico, possivelmente, estão 
concentradas em condomínios residenciais de alto luxo. Esses empreendimentos, tendo já 
esgotado os vazios urbanos mais centrais, avançam para o entorno da cidade expulsando os 
moradores antigos para áreas ainda mais afastadas ou para as áreas fortemente adensadas e 
marcadas por construções irregulares e precárias. Neste sentido, o quarto fator poderia 
indicar o início de consolidação deste tipo de segregação, que é mais visível a olho nu e 
primeiramente confronta a pobreza para depois expulsá-la.  

Tabela 3 
Matriz de componentes rotacionada. Macaé, Rio de Janeiro, 2000  

Variável Componente 
Var Descrição 1 2 3 4 
PIM Idade média -0,4240 0,3150 0,7810 -0,0780 
PDE Densidade domiciliar 0,0540 -0,3140 -0,5990 0,0910 
RDIM Idade média -0,4020 0,2290 0,7280 -0,1010 Fa

m
ili

ar
 

REMU % chefes mulheres 0,1050 -0,3320 0,7390 0,2420 
DESG % esgoto adequado 0,3770 0,2410 0,5250 0,4270 
DLIX % RSU adequado 0,0150 0,4320 0,1670 0,6910 
REA % Alfabetizadas -0,2200 0,8180 0,1030 0,2610 
REP % chefes até 4 Anos Estudo 0,6050 -0,6980 -0,1710 -0,2030 
REG % chefes com 5 a 8 Anos Estudo 0,8520 0,0960 -0,0690 0,1820 
REM % chefes com 9 a 11 Anos Estudo -0,3470 0,6770 0,4370 0,1130 
RED1 % de chefes com renda até 1 SM 0,3030 -0,8840 0,0440 0,0030 
RED2 % de chefes com renda até 1 a 3 SM 0,7870 -0,2870 -0,3320 -0,1180 
RED3 % de chefes com renda até 3 a 10 SM 0,2060 0,7790 0,4290 0,0390 
RED4 % de chefes com renda com mais de 10 SM -0,9250 0,2970 -0,0780 0,0570 
PDO % empregados domésticos -0,7810 0,1790 0,0890 0,0370 

Só
cio

-e
co

nô
mi

co
 

DIMP % domicílios improvisados 0,0550 0,0200 0,1100 -0,7880 
FONTE:  PROCESSADOS PELOS AUTORES NO SPSS, COM BASE EM DADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 
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A figura 5 mostra a representação espacial das componentes. Uma análise geral dos três 
mapas representativos dos primeiros fatores mostra que o município é fortemente marcado 
pela segregação socioespacial. O fator que representa espaços de nível socioeconômico 
baixo ocupa uma faixa territorial que se estende de Sudeste a Noroeste, acompanhando a 
faixa litorânea que conforma o desenho urbano do município. A extensão territorial 
marcada com estas características compreende principalmente os bairros Ajuda a Barra de 
Macaé, regiões reconhecidamente ocupadas por populações de baixa renda e escolaridade. 
O município recebe imigrantes qualificados que se inserem de forma vantajosa no mercado 
de trabalho local, cuja dinâmica é ditada pela economia do petróleo. Entretanto, a mão-de-
obra dotada de baixos níveis de qualificação também se desloca para a região, alicerçadas, 
na maioria das vezes, por redes familiares já estabelecidas precariamente no local. Esses 
trabalhadores estão inseridos nas categorias socioocupacionais manuais na estrutura de 
ocupações, ou, quando não se inserem no mercado formal de trabalho, estão precariamente 
inseridos em atividades informais e contribuem para o adensamento de áreas desprovidas 
de infra-estrutura urbana.  

O fator 2 compreende a área mais central de ocupação antiga, bem como a praia Campista, 
onde se localiza a sede da Petrobras, cuja avenida litorânea se verticaliza rapidamente, 
especialmente com a instalação de diversos hotéis e o lançamento prédios residenciais, 
especialmente flats. As residências remanescentes da antiga ocupação de viés turístico se 
transformam em estabelecimentos comerciais moldando as características do espaço urbano 
transformado pela presença do petróleo na região e especialmente pela instalação da 
Unidade de Negócios Bacia de Campos da Petrobras. O terceiro fator marca algumas 
manchas de pobreza no município, particularmente a área denominada Aroeira. Entretanto, 
por se tratar de base territorial do Censo de 2000, os dados não reproduzem fielmente os 
eixos de expansão da pobreza que é visível no município. 
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Figura 5 Mapa temático com ad distribuição dos fatores principais na área urbana de Macaé, Rio de 

Janeiro, Brasil. 2000 
FONTE: TRABALHADOS PELOS AUTORES COM BASE EM DADOS DO IBGE 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um fato marcante na matriz de componentes de Macaé é a ausência de relação positiva de 
chefes com renda superior a dez salários mínimos, que sugere a expansão de condomínios 
para além dos limites municipais e para municípios vizinhos. Contudo, o perfil de cidade 
dormitório de Macaé que se configura, não é aquela associada à pobreza, como se observa 
nas regiões metropolitanas brasileiras. O que se tem notado são espaços marcados por 
construções luxuosas cujas barreiras de acesso são impostas pelas características sociais e 
econômicas dos moradores. Neste sentido, seria de grande contribuição, em um próximo 
trabalho analisar as áreas sociais das cidades vizinhas à Macaé, especialmente Rio das 
Ostras e Conceição de Macabu, onde já se observam indícios dessa conformação 
socioespacial. 

Macaé representa a urbanização recente da indústria do Petróleo, contando com 65 mil 
habitantes em 1970 e com 132 mil em 2000. O forte crescimento urbano observado foi 
segregado, ou seja, bairros de classe alta se concentraram em áreas com belas paisagens 
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enquanto a população nativa permaneceu nas antigas áreas centrais. Esse processo histórico 
é parcialmente responsável pela segregação socioespacial observada na cidade. 

Campos dos Goytacazes, por sua vez, trata-se da maior cidade em população da região, e 
contava com 318 mil e 406 mil habitantes, em 1970 e 2000 respectivamente. A forte 
dependência de atividades agrárias além do crescimento, econômico e populacional 
comparativamente mais lento, talvez tenha deixado a cidade com características mais 
provincianas do que industriais. Embora a segregação socioespacial nessa cidade seja 
notada, certamente ela é, comparativamente, menor que a observada no município de 
Macaé e arredores. 
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