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Este trabalho tem por objetivo a construção de indicadores que permitam classificar os diversos 
bairros do Município de Niterói com relação a características populacionais e sócio-econômicas. A 
partir de dados disponíveis em publicações da Prefeitura Municipal de Niterói (Subsecretaria de 
Ciência e Tecnologia), técnicas estatísticas multivariadas são utilizadas para sintetizar as informações 
disponíveis para cada bairro. Os indicadores construídos envolvem variáveis populacionais (população 
residente total e em favelas, densidade demográfica total e em favelas, crescimento populacional) e 
variáveis sócio-econômicas, constando basicamente de indicadores de renda, de educação e de infra-
estrutura. 
Aplica-se, inicialmente, a técnica de componentes principais para reduzir a dimensão do problema e, 
em seguida, uma análise de agrupamentos para identificar bairros com características semelhantes. 
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In this work, we define variables which allow us to classify the districts of the city of Niterói with 
respect to populational and social-economic characteristics. Multivariate statistical techniques are 
applied to data, published by Niterói Town Hall, to synthesize the information available for the 
districts. The populational variables include total population and population living in slums, 
demographic density (total and in slums), populational growth; the social-economic variables include 
income, education and infrastructure indicators. 
Principal components analysis is first applied to reduce the dimension of the set of variables and, then, 
clustering techniques, to identify similar districts. 
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