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 Dinâmica Imobiliária de Niterói (RJ) 

Possibilidades de análise a partir da Alameda São Boaventura 

INTRODUÇÃO  

Este texto pretende contribuir com alternativas metodológicas para 
pesquisa do mercado imobiliário brasileiro. É comum encontrar pesquisas 
desenvolvidas baseadas em dados de empresas privadas e sem acesso público 
(FAULHABER, 2016; FIGUEIREDO, 2016; NEVES, 2018; SILVA, 2019). 
Podemos citar os índices gerados pelo FipeZap1 e o registro de lançamentos de 
imóveis da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 
(ADEMI). Em suma, ambas instituições não disponibilizam dados abertos para 
análises diversas, dificultando investigações que vão além de perspectivas e 
tendências de mercado. 

A partir da cidade de Niterói, mais especificamente, da Alameda São 
Boaventura na Região Norte, testamos três categorias de dados diferentes para 
compreender suas limitações e potencialidades. Escolhemos analisar com mais 
detalhes esse eixo viário por conta de sua importância na mobilidade da cidade 
e as recentes obras postas em curso. Assim, começamos por uma metodologia 
própria baseada em jornais digitalizados acessados via “internet”. Em seguida, 
complementamos a investigação com o Censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 e com os dados do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) disponibilizados pela Prefeitura de Niterói. 

Partimos da hipótese de que é possível desenvolver estudos com dados 
abertos e gerados por instituições públicas, e assim, analisar o mercado 
imobiliário como vetor de produção do espaço urbano, considerando as fontes, 
bases de dados e metodologias conjugadas. A razão para isso está na 
multiplicidade de fatores envolvidos na valorização e desvalorização da terra 
urbana.  

Para afirmar isso, trataremos a dinâmica de valorização do solo urbano a 
partir de duas óticas complementares. Consideramos a contribuição de Sanfelici 
(2016) através dos conceitos de transescalaridade e multidimensionalidade. A 
primeira vai de encontro com o excesso de foco na política urbana local. Ainda 
que os municípios brasileiros possuam muitas responsabilidades 
administrativas, "a escala nacional continua tendo um peso central na definição 
de algumas das diretrizes basilares do desenvolvimento social e econômico" 
(Ibid., p.15). A segunda, parte do princípio de se considerar a interdependência 
entre as decisões dos agentes políticos nas distintas dimensões de uma cidade 
(Ibid.). O resultado da utilização de ambas as ideias descritas é a concepção de 
um planejamento urbano totalizante no sentido de enfrentar "uma gama de 
forças, interesses e setores econômicos que promovem e se beneficiam de um 
modelo de cidade e de política urbana de viés segregador." (Ibid. p.17). 

 
1 Segundo o site da empresa, “o Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados é o primeiro 
indicador a fazer um acompanhamento sistematizado da evolução dos preços do mercado 
imobiliário brasileiro. Utilizando uma base de dados confiável e robusta, tornou-se referência 
como fonte de informações sobre o setor, tanto para as famílias, como para agentes do 
mercado e analistas.” Acesso em 2 em dez/2021  <https://fipezap.zapimoveis.com.br> 
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Concluída a tarefa dos apontamentos teóricos, passamos para descrever nossa 
metodologia de estudo. 

Como dito anteriormente, os dados coletados e utilizados terão papel 
central na análise. Trabalharemos com dados censitários, de jornais e de ITBI, 
demonstrando em prática suas restrições e capacidades. 

A metodologia com anúncios imobiliários surgiu diante da tese de Silvia 
Nascimento (2019). Nesse trabalho, a autora coletou em jornais de Juiz de Fora 
(MG) os anúncios de imóveis residenciais para venda e apresenta a hipótese de 
que é possível representar a variação da valorização do solo urbano.2 Em nosso 
caso, utilizamos dados coletados na seção classificados do jornal “O 
Fluminense” cujas edições estão digitalizadas e disponibilizadas no site da 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. O jornal foi escolhido por ser o 
principal do município de Niterói no período selecionado para a coleta dos dados 
(1970 a 2010). Considerando que os dados de ITBI disponíveis abrangem 
somente os anos de 2014 a 2021, a análise dos dados de jornais foi necessária 
para cobrir a lacuna deixada pelo ITBI.  

Ao longo desta pesquisa, porém, identificamos casos na cidade de Niterói 
com alta variação socioeconômica nos limites dos bairros. Assim, decidimos ser 
viável o uso conjugado destes dados com outros que superassem essa limitação. 
Para isso, sistematizamos dados censitários de 2010 gerados pelo IBGE e a 
base municipal do ITBI. Ambas as fontes oferecem uma escala mais detalhada 
por meio dos setores censitários e os logradouros registrados pela prefeitura. 

O cálculo do ITBI para os municípios é baseado no valor venal (valor de 
mercado) dos bens ou dos direitos transmitidos. O imposto deve ser pago no ato 
de efetivação de compra de um imóvel. No município de Niterói, o cálculo do 
imposto é feito com a aplicação da alíquota de 2% sobre o valor fixado para a 
base de cálculo do valor venal (NITERÓI, 2008).  

Após os filtros necessários, nosso banco de dados apresentou um 
universo de 49.888 transações de compra e venda de imóveis desidentificadas 
e compreendidas entre os anos de 2014 e 2021.3 As informações trabalhadas 
foram as de tipologia de imóvel, valor arrecadado e localidade desidentificada. 

Os dados censitários coletados objetivaram a compreensão da 
distribuição de renda e densidade populacional de Niterói. Extraídos a partir do 
IBGE, possibilitaram a formulação de mapas e tabelas trabalhados no decorrer 
do artigo. Os dados censitários exercem papel fundamental, pois nos permitem 
observar a relação entre distribuição de renda, densidade populacional e as 
movimentações do mercado imobiliário. Toda a coleta foi tratada através do 
“software” Excel e mapeada pela ferramenta de geoprocessamento QGIS. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO RECORTE ESPACIAL 

 
2  Assim como Juiz de Fora, Niterói pode ser vista como uma cidade média, tornando ainda 
mais possível o paralelo metodológico com a autora.  
3 Pela relação entre a quantidade de transações e o recorte temporal, é possível perceber a 
robustez deste banco de dados, abrindo altas possibilidades de redução da escala de análise 
para dentro de Niterói.  
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Veremos que de 1970 até os dias atuais, a cidade de Niterói passou por 
profundas transformações. São mudanças tanto na tipologia de imóveis, 
mobilidade urbana e até mesmo em sua paisagem. Isso se deve pela mudança 
no padrão de acumulação, antes baseado na produção e consumo em massa. 
Harvey (1989, p.191) aponta que o capitalismo global adentrou um momento 
fundamental para a continuidade de sua própria reprodução: a transição de um 
regime de acumulação fordista para outro regime de acumulação flexível. É 
marcado principalmente pela expansão e transformação dos mercados 
financeiros, o reordenamento espacial dos processos de produção, a intensa 
flexibilização do trabalho e, por consequência, a reconfiguração das cidades 
capitalistas. 

A América Latina entra na divisão internacional do trabalho sob esse 
contexto, sobretudo, incentivado pelo regime militar. Milton Santos retrata que "a 
população aumentada, a classe média ampliada, a sedução dos pobres por um 
consumo diversificado e ajudado por sistemas extensivos de crédito [serviu] de 
impulsão à expansão industrial" (SANTOS, p.39). O fordismo, entretanto, não se 
desenvolveu no Brasil como nas economias centrais. Barros (2019) demonstra 
que a reestruturação produtiva e desindustrialização precoce ocorrida na década 
de 1990 é uma prova da efetivação parcial do fordismo em nosso país. O gráfico 
abaixo demonstra a queda de oferta imobiliária na década de 1990 nas regiões 
Norte e Praias da Baía mediante a mudança de padrão de acumulação. 

 

Gráfico 1 — Contagem de anúncios de jornais por região e ano.  

 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Essa breve contextualização histórica é crucial para compreender o 
mercado imobiliário de Niterói, principalmente da Alameda São Boaventura. Com 
a conclusão da construção da Ponte Presidente Costa e Silva, conhecida como 
Ponte Rio-Niterói, iniciada em 1969 e concluída em 1974, investimentos públicos 
foram redirecionados visando adequar e ampliar infraestrutura tanto nas regiões 
Norte e Praías da Baía, como em áreas de expansão urbana, principalmente a 
Região Oceânica. (VALVERDE, p. 176). 

Além disso, Niterói ocupou o posto de capital do Rio de Janeiro até a fusão 
entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975. Os investimentos 
concentrados no setor fabril representaram um esforço por parte do Governo 
para retirar a posição de Niterói como hinterlândia da cidade do Rio de Janeiro. 
(WOLLMAN, p. 12). Essa relação intrínseca entre às duas cidades forma o centro 
nevrálgico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), concentrando 
recursos, população e renda. A seguir podemos observar a proximidade 
geográfica das duas cidades e seus pontos de conexão retratados pela Ponte 
Rio-Niterói e o trajeto de barcas conectando o centro do Rio de Janeiro com o 
Niterói, além da rota com o bairro de Charitas localizado na região Praias da 
Baía. 
 

Mapa 1 — Recorte espacial do estudo. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O município de Niterói, possui uma área territorial de 133.757 km², 
população estimada em 516.981 e uma densidade demográfica de 3.640.080 
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habitantes/km². Niterói é componente da RMRJ e tem papel central como 
entreposto entre a capital do Estado, o Rio de Janeiro e as regiões do interior da 
metrópole, segundo os dados do IBGE. O gráfico adiante evidencia que o 
município foco deste estudo está dentre as cidades mais povoadas da RMRJ.  

 

Gráfico 2 — Densidade demográfica (km²). Fonte: Censo IBGE 2010. 

 

Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 

 

A organização intramunicipal niteroiense está constituída conforme 
diretrizes do Plano Diretor Municipal (NITERÓI, 2019) que delimita as cinco 
regiões político-administrativas de planejamento da cidade, formadas pela 
aglutinação de bairros limitados pelas áreas de bacias hidrográficas. Atualmente, 
o município possui 48 bairros, separados pelas regiões de planejamento, sendo 
elas: Região Praias da Baía (RPB), Região Norte (RN), Pendotiba, Região Leste 
(RL) e Região Oceânica (RO).  

O principal núcleo de urbanização do município, historicamente, está 
localizado nas RN e RPB. Nas palavras de Wollman, 

Os bairros que já registravam grande ocupação industrial desde o 
século XIX, tais como: Barreto, São Lourenço, Santana, Ponta d’Areia 
e Ilha da Conceição, começaram a receber grandes contingentes de 
trabalhadores que, em terra firme ou nas encostas dos morros, 
passaram a erigir as suas residências dando nova forma e conteúdo à 
cidade. Estes e mais outros bairros principalmente localizados na zona 
norte de Niterói (Engenhoca, Caramujo, Fonseca, Tenente Jardim, 
Viçoso Jardim, Baldeador, Santa Bárbara e Cubango), também 
reconhecidos como locais de grande concentração proletária 
passaram a compor o que estamos denominando aqui de “região 
industrial e operária da cidade”. (Ibid. 2018, p. 10). 
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Temos, portanto, no início do século XX, uma paisagem urbana marcada 
pela ocupação das classes médias e altas na RPB, no centro, dotadas de maior 
infraestrutura; a ocupação das classes operárias principalmente na RN; e ainda, 
temos a RO do município, se conformando como um local de veraneio. Desta 
forma, a parcela litorânea atuava como o lugar de lazer da capital e a Zona Norte, 
como a região industrial. 

Partiremos das contribuições de Abramo & Faria (2000) para a 
interpretação da dinâmica do mercado imobiliário  e seu desenvolvimento 
histórico. Frisamos que estamos considerando, sobretudo, a tipologia residencial 
dos imóveis. Assim, a estrutura residencial será aqui entendida “como fruto da 
dinâmica de valorização/desvalorização intraurbana, empreendida pelos 
investimentos imobiliários, que regulam o mercado imobiliário e modificam o 
estoque residencial e a estrutura de preços” (Ibid., p.421). Os autores ainda 
apontam que as estratégias utilizadas nesse mercado são utilizadas de modo a 
causar mudanças na cidade para gerar benefícios, efeitos atrativos e até mesmo 
repulsivos.  

Corrêa (1989) aponta outra discussão importante: a classificação dos 
agentes que utilizam as estratégias supracitadas. Incorporação, financiamento, 
atividade construtiva, estudos técnicos e vendas de imóveis. O trabalho de 
Shimbo (2011) adiciona que a atual economia mundializada contribuiu para que 
as empresas tenham mais dinamicidade através do mercado de finanças global. 
Assim, o Mapa 2 vem como uma possibilidade de representar, com considerável 
recuo histórico, a inserção de Niterói em outro padrão de acumulação.  

As mudanças observadas na RN são significativas, visto o abandono de 
extensos terrenos que antes serviam para grandes fábricas, como descreveu 
Wollman (2018). Este nível de detalhamento, porém, não é observado na 
espacialização dos anúncios de jornais. Ainda assim, abrem-se possibilidades 
de conjugar pesquisas qualitativas empíricas com entrevistas, fotografias e 
outros documentos pertinentes para examinar como ocorreu (e se de fato 
ocorreu) a reestruturação produtiva desta localidade. Um processo 
profundamente investigado por Oliveira (2008). 

Ademais, observa-se o espraiamento da mancha urbana das áreas 
centrais para o interior da cidade é identificado através do Mapa 2. Um exemplo 
disso é a oferta imobiliária pelos bairros do Fonseca, Charitas e Camboinhas. O 
primeiro apresenta altos índices de oferta em 1970 e 1980 e decai nas próximas 
décadas. Os outros dois bairros acompanham a expansão de infraestrutura 
urbana para o interior do município até chegar no crescimento súbito em 1990 e 
2000, liderados por Itaipu na oferta de imóveis. Percebe-se também a mudança 
do padrão residencial de casa para apartamentos, indicando tendência à 
verticalização, como mostra a Tabela 1.  

 

Mapa 2 — Oferta imobiliária de acordo com anúncios de jornais por bairro e ano.  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 1 - Tipologia de imóvel preponderante por região e ano a partir dos anúncios de jornais. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Ainda assim, a descrição da formação socioespacial e a evolução da 
mancha urbana não nos revela exatamente quais faixas de renda possuem 
interesse em imóveis em moradia de acordo com cada região de Niterói. Visto 
isso, o censo de 2010 oferece um parâmetro para compreendermos a 
composição residencial com maior precisão geográfica. A seguir, o Mapa 3 
caracteriza a distribuição de renda na cidade a partir da porcentagem de 
habitantes com renda até ou igual a um salário mínimo no ano de 2010. 

 

Mapa 3 - Renda até ou igual a 1 Salário Mínimo por setor censitário. 
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Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 

 

É visível como a RPB concentra renda pela baixa porcentagem de 
habitantes pobres. O que demonstra também o caráter excludente e segregador 
destes bairros. Vale também notar a estrutura socioeconômica da RN. A 
combinação da alta densidade demográfica com baixa renda é o que indica a 
menor renda média mensal dentre as demais regiões de Niterói. A tabela abaixo 
demonstra o valor do rendimento nominal médio mensal agregado por região.  

 

Tabela 2 - Rendimento nominal médio mensal por região. 

 
Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 
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     Percebemos, no caso da RO, como a combinação da baixa densidade 
demográfica com alta renda indica a maior renda média dentre as regiões do 
município. O movimento de valorização imobiliária da RO é explicado por 
Valverde (2001), como produto de fatores como a ideia de bairro-jardim, a 
incorporação da ideologia de qualidade de vida marcada pela procura de imóveis 
em áreas marcadas pela natureza. O Mapa 4 aborda a distribuição de habitantes 
por quilômetro quadrado na mancha urbana de Niterói. 

 

Mapa 4 - Densidade demográfica por setor censitário 

 
 

Fonte: Censo 2010. Elaboração própria. 

 

A densidade demográfica da RN indica algo que é registrado 
empiricamente: o elevado grau de informalidade. A favelização observada nessa 
parcela da cidade é traduzida nas próximas tabelas. Em composição com os 
últimos mapas apresentados, a tabela 3 traduz nos limites de bairros quais áreas 
possuem menor renda.  

 

 Tabela 3 - Dez menores bairros em renda média mensal. 



10 
 

 

 

Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 

 

Destaca-se na tabela acima a RN como maior portadora de população de 
baixa renda, compreendendo seis bairros (Caramujo, Baldeador, Tenente 
Jardim, Engenhoca e Santa Bárbara). A RPB apresenta dois bairros (Morro do 
Estado e Viradouro), seguida de Pendotiba, representada pelo bairro Largo da 
Batalha. É interessante observar que, mesmo sendo uma região marcada pela 
ocupação informal, a RN não deixa de refletir, mesmo que de maneira parcial, a 
realidade da sua população em dados desta natureza. A próxima tabela 
demonstra o contraste da cidade ao mostrar os dez bairros com maior renda da 
cidade.  

 

Tabela 4 – Dez maiores bairros em renda média mensal.  

 

 

 

Fonte: Censo IBGE 2010. Elaboração própria. 

 

Observamos os dez bairros com as maiores rendas médias mensais do 
município. A preponderância da RO e PB é marcante. Camboinhas atua como 
ponta de lança, os cinco primeiros bairros apresentam rendas médias mensais 



11 
 

 

acima de 5.000 reais, enquanto os cinco últimos se situam abaixo desse valor. 
Além disso, a presença da RO com mais força na parte de cima da tabela indica 
uma certa concentração em torno da região, enquanto PB e Pendotiba se 
apresentam em maioria nos cinco últimos bairros.  

Ao associar os dados censitários desmiuçados acima ao lado dos 
produtos gerados na coleta de anúncios em jornais, nota-se a possibilidade de 
traçar a formação socioespacial niteroiense da segunda metade do século XX 
até a contemporaneidade. Isso é, considerando as escalas geográficas globais, 
nacionais e metropolitanas. Os dados até agora confirmam a necessidade de 
uma abordagem transescalar e multidimensional proposta anteriormente por 
Sanfelici (2016). A exemplo disso, o enfoque excessivamente local nos 
restringiria de observar que a desindustrialização precoce teve um efeito 
significativo na composição residencial da RN. Abre-se, inclusive, portas para 
pesquisas com enfoque na mudança do padrão de habitantes operários que 
antes residiam na área que estudamos. Portanto, é imprescindível a apreensão 
da formação socioespacial de cada região da cidade, tanto para finalidade de 
políticas públicas com objetivo de reduzir as desigualdades socioespaciais 
existentes, quanto para a construção de uma memória da cidade (ABREU, 
1998). 

 

ESTUDO DE CASO NA ALAMEDA DE SÃO BOAVENTURA 
  

Se a intenção do presente artigo é a de levantar alternativas para entender 
como ocorre valorização imobiliária em diferentes escalas historicamente, 
devemos recordar que o solo urbano é submisso às regras do jogo capitalista. O 
que motiva esse processo é a propriedade privada da terra, como aponta Singer 
(1979). O autor descreve que a procura pelo solo com fins de habitação é 
determinada “principalmente pelo maior ou menor acesso a serviços urbanos, 
tais como transporte, serviços de água e esgoto, escolas, comércio, telefone, 
ete., e pelo prestígio social da vizinhança.” (Ibid., p.4). Tal variação de recursos 
é dependente também de inúmeras outras forças. A exemplo disso podemos 
citar a Política Nacional de Habitação (PNH)4, disponibilidade de crédito 
bancário, ocorrência de grandes eventos5 e legislação urbanística6. Para ilustrar 
esse processo, Harvey (2013, p.474) demonstra que: 

Se a renda depende da localização relativa, e a localização relativa 
deve ser transformada pelo transporte melhorado, então o investimento 
no transporte vai aumentar os valores da terra nas áreas próximas a 
ela. De acordo com isso os proprietários de terra poderão ganhar (ou 
perder). Eles têm um direito adquirido sobre onde e quando investir no 
transporte. Podem até estar dispostos a promovê-lo com certa perda 
(de preferência usando o dinheiro de outras pessoas ou mediante a 
ação do Estado) para se beneficiar dar rendas fundiárias aumentadas. 
 

 
4 MARICATO, 2005 
5 Os trabalhos de Faulhaber (2016), Figueiredo (2016), Neves (2018) e Silva (2019) são alguns 
exemplos dos efeitos dos Mega Eventos no Rio de Janeiro, Niterói e RMRJ sob diferentes 
óticas, utilizando outras fontes de dados. 
6 SOUZA, 2018 
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É a partir desta ótica que olharemos para a Alameda São Boaventura e o 
seu mais importante investimento nos últimos anos: a obra do Corredor Viário. A 
execução da mesma esteve inserida em um projeto maior de reestruturação do 
sistema viário da cidade de Niterói, nomeado Projeto Jaime Lerner, implantado 
em 2009 pela Prefeitura de Niterói e a NITTRANS com o objetivo de melhorar a 
mobilidade urbana de Niterói.7 

A obra de construção do corredor viário da Alameda São Boaventura - 
iniciada em dezembro de 2007, paralisada em setembro de 2008, retomada em 
janeiro de 2009 e concluída em março de 2010 - teve como objetivo reorganizar 
e modernizar o sistema viário da Alameda, que recebe constantemente fluxos de 
veículos de ônibus e linhas municipais e intermunicipais, ligando o Centro e a 
Ponte Rio-Niterói à Região dos Lagos e ao Leste Fluminense. 

Apesar de mudanças, o orçamento final da obra foi de 6,9 milhões. Sendo 
o primeiro corredor expresso do estado do Rio com faixas exclusivas para 
ônibus, o Corredor Viário, também conhecido como Corredor Metropolitano da 
Alameda São Boaventura, conta com 3,5 km de extensão. Cabe analisar, com 
base nos dados disponíveis, as possíveis relações entre esta intervenção 
urbanística e a dinâmica do mercado imobiliário de seu entorno. Desse modo, o 
Mapa 5 apresenta os registros totais de ITBI na RN com base em logradouros, 
explicitando a importância deste eixo viário foco de nosso estudo. 

 

Mapa 5 — Registros totais de ITBI na Região Norte por logradouro de 2014 até 2020  

 

 

Fonte: ITBI. Elaboração própria 

 

Com base no mapa, é possível perceber que, entre os anos de 2014 a 
2020, a Avenida Alameda São Boaventura, junto à Rua Noronha Torrezão, 
apresenta o maior número de registros de ITBI. Além disso, é possível observar 
que a maior parte dos logradouros que apresentam mais registros são 

 
7 Por mobilidade urbana, a entendemos como “a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no 

espaço urbano para a realização de suas atividades cotidianas, num tempo considerado ideal, de modo 

confortável e seguro” (VARGAS, 2008, p. 8). 
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transversais à Alameda, com exceção da Rua Doutor March. Uma via limítrofe 
com o município de São Gonçalo e que possui grande fluxo com Niterói. Dessa 
forma, é possível perceber através dos dados a centralidade da Alameda São 
Boaventura na dinâmica imobiliária da RN, concentrando a maior parte das 
transações em seu entorno. A Tabela 5 apresenta os dez maiores logradouros 
da RN em porcentagem de valor arrecadado, permitindo observar em quais 
trechos da região a valorização imobiliária atua com maior intensidade 

 

Tabela 5 - Dez maiores logradouros da Região Norte em valor arrecadado por ano. 

 

Fonte: ITBI. Elaboração própria. 

 

Outro dado importante é a verificação da tipologia dos imóveis através dos 
registros de ITBI. Registramos inicialmente que o padrão residencial da RN era, 
sobretudo, de casas. O Gráfico 3 apresenta estrutura de moradia por meio dos 
registros de ITBI na RN por contagem de tipologia no período de 2014 a 2020. 

 

Gráfico 3 - Registros de ITBI na Região Norte por tipologia de imóvel. 

 

Fonte: ITBI. Elaboração própria. 
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A partir do Gráfico 3, nota-se, em primeiro lugar, que os apartamentos se 
apresentam como o principal tipo de imóvel transacionado em todos os anos. 
Além disso, outro aspecto marcante é a diminuição brusca do tipo “terreno”, 
principalmente de 2014 para 2015, possuindo pouquíssima importância nos anos 
de 2019 e 2020. Notamos também uma leve diminuição no número de casas e 
em “outros”.8 Dessa maneira, é possível afirmar que as transações em geral 
apresentaram certa redução em todas as categorias de imóvel. As casas 
apresentaram menores variações, enquanto os apartamentos se mostraram com 
mais oscilações, apresentando uma tendência ao crescimento nos últimos três 
anos. 

Por fim, nesta sessão abordamos uma extensiva análise da Região Norte 
de Niterói a partir do banco de dados do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI). A espacialização através dos logradouros, a sistematização a 
partir de tipologia e valor arrecadado e associação de tabelas, mapas e gráficos 
com os demais dados censitários e de jornais nos forneceu uma ampla gama de 
possibilidades de análise. Consideramos, por conseguinte, que estas fontes 
possuem suas fragilidades e potencialidades e que, ainda assim, é possível 
complementar com outros dados, sobretudo de origem empírica.   

  

CONCLUSÕES 

    A partir do que já foi exposto, conseguimos chegar a algumas conclusões 
sobre as possibilidades e limitações de uso dos dados já citados para a análise 
da dinâmica imobiliária de uma cidade. O primeiro ponto a se concluir é que, por 
não possuirmos dados de ITBI anteriores ao ano de 2014, não é possível 
estabelecer relações diretas de causalidade entre a obra do Corredor Viário e a 
dinâmica imobiliária. Entretanto, fica claro o alto potencial de análise destes 
dados, uma vez que estejam disponíveis. 

Quanto aos dados coletados em jornais, além de representarem uma 
ferramenta inovadora da dinâmica imobiliária e da expansão imobiliária, a análise 
de dados de jornais permite um recuo no tempo histórico que nem todos os 
dados relacionados ao mercado imobiliário possuem. Assim, acreditamos que 
uma análise da expansão urbana de Niterói na longa duração com base nos 
dados de jornais é um promissor caminho a ser seguido.  

Uma das limitações do uso de dados da natureza do ITBI reside no fato de 
sua abrangência se restringir ao mercado formal, não representando de forma 
plena as movimentações imobiliárias da população de renda mais baixa, assim 
como acontece no caso dos dados de jornais. 

Dessa forma, observando de maneira distanciada os dados de jornal e ITBI 
em conjunto, alguns pontos ficam claros. Enquanto os dados extraídos dos 
jornais fornecem elementos para uma análise em que a divisão espacial é mais 
possível no âmbito dos bairros, o ITBI possibilita a redução da escala espacial 
de análise, permitindo reduzir o feixe analítico para o âmbito dos logradouros.  

 
8 A tipologia “Outros” pode representar galpões, estacionamentos, postos de gasolina, entre outros. 
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 Dentro disso, os censos do IBGE se apresentam como um importante 
instrumento de regulação da análise espacial, permitindo esmiuçar com mais 
cuidado as diferenciações econômicas presentes no espaço urbano.  

Portanto, enquanto os jornais nos permitem recuar no tempo, possibilitando o 
empreendimento analítico de longa duração, o ITBI nos limita nos últimos 7 anos. 
Fica claro que uma análise conjugada destes dois dados - com o rigor 
metodológico necessário e com um recuo maior dos anos disponíveis do ITBI - 
nos possibilita minar simultaneamente suas limitações, abrindo amplas 
possibilidades analíticas. 

Realizamos, neste artigo, para além de uma análise da dinâmica imobiliária 
de Niterói com enfoque na Região Norte, uma tentativa apresentar as 
potencialidades e limitações oferecidas pelos grupos de dados utilizados, 
demonstrando alternativas metodológicas ao uso de dados de empresas 
privadas que quase sempre se encontram indisponíveis para o público 
acadêmico. 
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