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RESUMO 
 

 

Indicadores de qualidade socioambiental representam uma importante ferramenta 
para a operacionalização de conceitos como desenvolvimento sustentável e qualidade 
de vida, uma vez que expressam informações acerca de fenômenos complexos de 
forma simplificada, facilitando assim seu entendimento pelo poder público, demais 
tomadores de decisão e pela sociedade civil organizada, e favorecendo a aplicação 
de políticas públicas eficientes. Deve-se levar em consideração, ainda, as 
particularidades de cada localidade, suas características culturais, econômicas, 
ambientais, políticas e sociais, neste aspecto, o Censo Demográfico do IBGE 
apresenta-se como a principal fonte de dados para estudos em escala local. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar a caracterização da qualidade 
socioambiental na escala local através de indicadores provenientes da análise das 
variáveis censitárias. Como área de estudo utilizou-se o município de Mangaratiba, 
apontado como área de impacto indireto do empreendimento Porto Sudeste e 
historicamente caracterizado como um município dormitório e de veraneio. Para 
desenvolver os indicadores de qualidade socioambiental, utilizaram-se as variáveis do 
Censo Demográfico IBGE 2010 relativas aos setores censitários do município. As 
variáveis foram selecionadas relevantes como indicadores de qualidade 
socioambiental através de estatística descritiva e multivariada, como análise de 
componentes principais (ACP), análise de agrupamentos e análise de correlação. 
Foram criados mapas temáticos visando identificar a distribuição espacial dos 
indicadores. Pela ACP e análise de correlação, constatou-se que as variáveis 
relevantes como indicadores de qualidade socioambiental em Mangaratiba são as que 
tratam do abastecimento de água, da alfabetização e da renda domiciliar. A análise 
de agrupamentos uniu os setores em quatro grupos identificados como: rural, em geral 
com setores localizados no interior; periurbano, localizado no limite das periferias 
urbanas; urbano, localizado próximo ao litoral e principais centros urbanos; e, por fim, 
o quarto grupo, com características de veraneio, situados, majoritariamente, em áreas 
urbanas próximas ao litoral. O uso de indicadores de qualidade socioambiental 
permitiu caracterizar e regionalizar Mangaratiba, facilitando o entendimento de seu 
contexto atual e podendo auxiliar no direcionamento e implementação de políticas 
públicas. 
 

Palavras-chave: Análises Estatísticas. Censo Demográfico 2010. Escala Local. 

Qualidade Socioambiental. Setores Censitários. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Socio-environmental quality indicators represents an important tool for operationalize 
concepts as sustainable development and life quality, once express information on 
complex phenomena in a simplified way, making the understanding easier for public 
authorities, other decisions makers and organized civil society, and supporting the 
application of efficient public policies. Should also be taken into account the 
particularities of each locality, as their cultural, economic, environmental, political and 
social characteristics. In this regard, the IBGE Demographic Census is the main source 
of data for studies at local scale. This study goal is to present a characterization of 
local scale socio-environmental quality by spatialized indicators. As area of study was 
used the city of Mangaratiba, pointed as area of indirect impact of Porto Sudeste 
enterprise and historically characterized as a dormitory and holidays town. In order to 
develop the socio-environmental quality indicators was used variables related to the 
census sectors of the city from the IBGE 2010 Demographic Census. The variables 
was taken by relevant as socio-environmental quality indicators through descriptive 
and multivariate stats, as principal components analysis (PCA), cluster analysis and 
correlation coefficients, from those was created thematic maps in order to identify 
spacial relationships between the variables. After running the statistical analysis it was 
found that the most relevant variables from the Census as socio-environmental quality 
indicators in Mangaratiba's case were the ones that encompass water supply, literacy 
rate and household income. The cluster spatial analysis united the city sectors in four 
groups, identified as: rural, mostly located further inland; peri-urban, located at the 
edge of the urban peripheries; urban, located near the coast and in major urban areas; 
and with holidays characteristics, mostly located in urban areas near the coast. The 
use of social-environmental quality indicators allowed the characterization and 
regionalization of Mangaratiba, facilitating the understanding of its current context and 
being able to assist in the direction and implementation of public policies. 
 
 
Keywords: 2010 Demographic Census. Census Sectors. Local Scale. Socio-

environmental Quality. Statistical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conceitos como desenvolvimento sustentável, qualidade ambiental e qualidade 

socioambiental têm sido cada vez mais debatidos e abordados, tendo em vista o 

reflexo de seu entendimento e aplicação nos processos de tomada de decisão por 

lideranças políticas e, consequentemente, no cotidiano da população e sua qualidade 

de vida. Possuem, porém, vasta série de definições, as quais, algumas delas, 

divergem entre si, resultando na falta de um consenso e, consequentemente, na 

dificuldade de sua aplicação.  

Diversos autores consideram esses conceitos subjetivos e amplamente 

dependentes do nível de satisfação humana, o que por sua vez está diretamente 

ligado a questões culturais inerentes a uma dada comunidade. Caribé e Dias (2011) 

consideram que a definição da qualidade do meio ambiente está necessariamente 

ligada à percepção humana, enquanto Bellen (2006), Lima e Amorim (2016) apontam 

para a influência de contextos político-culturais e posições ideológicas na definição de 

parâmetros sociais.  

Fica evidente, portanto, a necessidade de se operacionalizar tais conceitos e o 

desenvolvimento de indicadores que forneçam informações sobre a situação da 

sociedade em relação a tais questões apresenta-se como uma importante ferramenta 

(BELLEN, 2006). 

De acordo com Hammond et al. (1995), o termo indicador tem origem do latim 

indicare, significando divulgar, apontar, anunciar, estimar. Sendo o objetivo dos 

indicadores, de forma geral, o de agregar e quantificar informações, simplificando-as 

a fim de facilitar o processo de comunicação para o entendimento de fenômenos 

complexos.  

Quando relacionados a questão do desenvolvimento sustentável, os 

indicadores têm sido propostos desde o final da década de 1980, principalmente a 

partir da 2ª Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) 

(KRONEMBERGER, 2003). Dentre os acordos firmados entre os chefes de estado na 

Conferência, está a Agenda 21, documento assinado por 170 países, que estabelece 

um conjunto de diretrizes voltadas ao desenvolvimento sustentável. Em seu capítulo 

8 – Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões – o 
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documento aponta a necessidade de melhorar ou reestruturar o processo de tomada 

de decisões, por meio do investimento em pesquisa e do desenvolvimento de 

sistemas de indicadores que monitorem e avaliem o avanço do desenvolvimento 

sustentável, levando em consideração as dimensões econômica, social e ambiental, 

ressaltando a inter-relação entre elas e visando a sua integração. No capítulo 40 – 

Informação para tomada de decisões –, a Agenda 21 aborda a importância do 

levantamento de dados, afirmando ainda que: 

“é preciso desenvolver indicadores do desenvolvimento sustentável que 
sirvam de base sólida para a tomada de decisões em todos os níveis e que 
contribuam para uma sustentabilidade autorregulada dos sistemas integrados 
de meio ambiente e desenvolvimento”. (AGENDA 21, 1995, p.466)  

 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável têm sido abordados desde sua 

proposição, e contribuído, consequentemente, para a operacionalização do 

desenvolvimento sustentável, uma vez que, segundo Melo (2008), compreender o 

território é essencial ao poder público para nortear o planejamento de políticas mais 

eficazes e o estabelecimento das prioridades de investimento.   

Bellen (2006) defende que o uso de indicadores para realizar medições ajuda 

os tomadores de decisão e o público geral a definir e avaliar os objetivos e as metas 

do desenvolvimento, apontando como desejados os indicadores que tornem 

aparentes os fenômenos que ocorrem na realidade, visto que “a mais importante 

característica do indicador, quando comparado com os outros tipos ou formas de 

informação, é a relevância para a política e o processo de decisão” (BELLEN, 2006, 

p.42). 

De acordo com o nível de aglutinação das variáveis, os indicadores podem 

variar entre agregados e desagregados. Os primeiros, também conhecidos como 

índices, ou indicadores sintéticos, são formados a partir da agregação de indicadores 

que descrevem um determinado sistema, sendo, portanto, úteis para a realização de 

uma avaliação geral (bem-estar, desenvolvimento humano, condições sociais etc.). 

Entretanto Jannuzzi (2001) aponta que a condensação de informações feita nos 

índices costuma afastar o conceito da medida, além de geralmente perder 

transparência para os usuários. Os indicadores desagregados, por sua vez, devem, 

segundo Gallopin (1996 apud BELLEN 2006), ser entendidos como variáveis e, desta 

forma como uma representação operacional de um atributo (qualidade, característica, 

propriedade) de um sistema. 
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Os indicadores são, assim, importantes ferramentas para a simplificação de 

informações sobre fenômenos complexos, a operacionalização do desenvolvimento 

sustentável e o processo de tomada de decisão. No entanto, para que sejam 

eficientes, é necessário que os valores sejam mensuráveis e disponíveis, enquanto a 

metodologia para a coleta e o processamento dos dados, bem como para a construção 

dos indicadores, seja limpa, transparente e padronizada. Além do mais, os meios para 

construir e monitorar os indicadores devem estar disponíveis, incluindo capacidade 

financeira, humana e técnica, e também economicamente viáveis. Por fim, deve existir 

uma aceitação política, visto que indicadores não legitimados pelos tomadores de 

decisão são incapazes de influenciar as decisões (BELLEN, 2006).  

Ressalta-se, ainda, que o desenvolvimento de indicadores está, 

necessariamente, relacionado a julgamentos de valor, visto que tanto o levantamento 

dos dados primários quanto a análise dos dados são feitas por pessoas influenciadas 

por questões culturais e que, mesmo que involuntariamente, medem o que lhes 

interessa (KRONEMBERGER, 2003; BELLEN, 2006). 

Outro fator a se considerar são as particularidades de cada localidade. Muitas 

vezes uma medida eficaz para uma região pode não funcionar em outra com um 

contexto diferente, pois o processo político atual é complexo e demanda abordagens 

específicas que levem em conta as características culturais, econômicas, ambientais, 

políticas e sociais de cada local (FONSECA; BURSZTYN, 2009). Portanto não existe 

um modelo único de indicadores aplicável a todas as regiões do planeta 

(KRONEMBERGER, 2003). 

Faz-se, então, importante o desenvolvimento de indicadores locais, questão 

reiterada, ainda, pelo capítulo 28 da Agenda 21 – Iniciativa das autoridades locais em 

apoio à Agenda 21 – que define o governo local como o mais próximo ao povo, tendo 

papel essencial na educação, mobilização e resposta ao público, bem como influencia 

na implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais.  

O desenvolvimento de indicadores socioambientais locais deve ter como base 

uma abordagem interdisciplinar e integradora, necessária para abranger a 

complexidade dos processos de origem natural e antrópica envolvidos. Desta forma, 

estes estudos necessariamente requerem um volume de dados de diversas fontes e 

temas. 
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Uma das possibilidades de abordagem da avaliação da qualidade 

socioambiental de uma comunidade é a análise espacial, pois permite identificar, 

através do mapeamento de dados, a diversidade do comportamento espacial e, a 

partir daí, obter informações que subsidiem ações de ordenamento e gestão territorial 

que balizem políticas públicas (CAVALCANTE; TOCANTINS, 2014).  

Melo (2008) pontua que, “para além da apresentação de tabelas, gráficos e 

listagens, a visualização das informações no mapa permite a concretização dos 

números e estatísticas, caracterizando uma forma diferente de olhar para o espaço de 

vivência da população”, enquanto Morato et al. (2008) consideram os padrões de 

distribuição espacial essenciais para o processo de planejamento, em escala local, 

municipal, metropolitana, estadual ou nacional. 

No entanto, a elaboração de mapeamentos no Brasil é um desafio, 

principalmente em estudos de pequenas áreas, que necessitam de escala de 

detalhes, pois é rara a disponibilidade de bases cartográficas em escalas grandes o 

suficiente para tal fim. Por outro lado, o avanço na tecnologia de sensores remotos 

disponibiliza dados em resoluções espaciais e espectrais maiores, incrementando, 

além do volume, a diversidade de informações da superfície terrestre. Paralelamente, 

nas últimas décadas, aprimoraram-se as técnicas e os métodos de 

geoprocessamento, empregados no processamento computacional de dados 

georreferenciados (XAVIER-DA-SILVA, 2009).  

Uma das vantagens na utilização do geoprocessamento em estudos 

socioambientais e, em especial, dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), é 

a possibilidade de fazer análises complexas a partir da integração de dados 

geográficos obtidos de diversas fontes (CÂMARA et al, 2001). No entanto, há 

dificuldade quando se trata de estudos que contemplem recortes espaciais reduzidos, 

ou seja, municípios, bairros, microbacias hidrográficas, entre outros, que necessitem 

uma escala de análise detalhada. Além da escassez de bases cartográficas em 

grandes escalas, já anteriormente relatada, há também a reduzida disponibilidade de 

dados alfanuméricos (atributos), entre eles demográficos, sociais, econômicos e 

ambientais, associados a recortes espaciais de pequena extensão, dificultando a 

realização de estudos em grandes escalas, com destaque aqueles relacionados a 

análise socioambiental, onde há necessidade de uma gama de dados de diversos 

temas.  
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Os censos demográficos, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), são uma fonte primária de dados demográficos, sociais, 

econômicos e ambientais, que têm sua periodicidade regulamentada pela Lei nº 8.184, 

de 10 de maio de 1991, sendo estabelecido um máximo de dez anos para o intervalo 

intercensitário. Uma importante característica dos censos demográficos é a realização 

da pesquisa abrangendo todos os domicílios do País, constituindo a única fonte de 

referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os 

municípios e em seus recortes territoriais internos, o que constitui grande importância 

em relação a estudos de escala local (IBGE, 2011a). Dessa forma, o Censo 

Demográfico do IBGE é, devido à disponibilidade de dados socioambientais para todo 

o território brasileiro e com longa série histórica, a principal fonte de dados para 

estudos que utilizam recortes espaciais de pequena extensão territorial. 

É importante ainda esclarecer que a questão socioambiental se encontra 

inserida nas definições de desenvolvimento sustentável, sendo aceito por vários 

autores que o desenvolvimento sustentável possui diferentes dimensões que 

interagem entre si, afetando diretamente umas às outras. Dentre essas dimensões, e 

tendo como objetivo trabalhar a qualidade socioambiental, selecionamos questões 

relativas às áreas ambiental e social (LÉNA, 2012), reiterando, ainda, a importância 

do entendimento dessas duas dimensões para a compreensão das demais, e vice-

versa.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a caracterização da 

qualidade socioambiental na escala local através de indicadores provenientes da 

análise das variáveis censitárias.  

Como área de estudo, foi escolhido Mangaratiba, município localizado na zona 

costeira e que faz parte da Área de Influência Indireta da implantação do Porto 

Sudeste1, empreendimento econômico de grande porte situado em Itaguaí (EIA, 

2012), além de ser caracterizado como um município dormitório e historicamente de 

veraneio. Situação esta que pressupõe a necessidade de um investimento em 

políticas públicas que visem evitar e reparar o crescimento desordenado da população 

municipal. 

 
1 O Porto Sudeste teve início de suas operações em 2015, sua estrutura de acostagem constitui píer 
corrido com dois berços, possui capacidade de armazenamento para até 2,5 milhões de toneladas e 
tem o minério de ferro como principal produto movimentado. Apesar de apresentar estrutura capaz de 
exportar até 50 milhões de toneladas por ano, até 2018 a movimentação anual do Porto Sudeste esteve 
abaixo de 10 milhões de toneladas.  



18 
 

O IBGE (2015, p.73) aponta para a importância em estudar as áreas costeiras 

em função da grande diversidade de situações e problemas ambientais que 

apresentam, como impactos sobre o ambiente decorrentes da poluição das águas, da 

contaminação dos solos, da pressão populacional e da especulação imobiliária, entre 

outros fatores que são especialmente verificados nessas áreas. Seguindo essa 

perspectiva e considerando o espaço litorâneo como raro e, a localização litorânea, 

privilegiada, Borelli (2007) afirma que a ocupação destes espaços demanda a atenção 

do poder público, através de uma atuação planejada, para evitar a crescente 

degradação dos ecossistemas costeiros resultante de uma expansão urbana 

desordenada. 

 

 

1.1 Área de estudo 

 

 

O município de Mangaratiba (Figura1) faz parte da região denominada Costa 

Verde, situado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Possui área de 

aproximadamente 353 Km² (IBGE, 2010), formada por parte continental e insular, 

estendendo-se por 40 Km de litoral e cortada pelas rodovias BR-101 (Rio/Santos) e 

RJ-149. 

 

 
Figura 1 – Localização do município de Mangaratiba, RJ. 
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Sua área urbana é fragmentada, composta pela sede municipal e áreas 

situadas nos cinco distritos: Conceição de Jacareí, Serra do Piloto, Praia Grande, 

Muriqui e Itacuruçá. As sedes distritais, bem como condomínios de veraneio e os 

complexos turísticos situam-se ao longo da BR-101 (Figura 2), excetuando-se desse 

padrão a sede distrital da Serra do Piloto, classificado como área urbana isolada de 

acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010). 

 

 
Figura 2 – Mapa da rede viária e político-administrativo do município de Mangaratiba, RJ. 

 

A população residente é de 36,5mil habitantes dos quais aproximadamente 

88% concentram-se nas áreas urbanas (IBGE, 2010). Durante o período de 

temporada turística, a população municipal aumenta em dobro, o que propicia um 

aumento no quadro de escassez de recursos e serviços (TCE-RJ, 2014). 

Mangaratiba é considerado um município turístico, além dos complexos 

turísticos de luxo, possui condomínios de veraneio e hotéis, sendo mais de 50% de 

seus domicílios de uso ocasional (IBGE, 2010). O município passou a ser alvo de 

residências de veraneio a partir do ano de 1914 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANGARATIBA, 2013), tendo essa tendência ampliada na década de 1970 com a 

construção da BR-101.  
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No entanto, Mangaratiba também se caracteriza como município dormitório, 

pois a maior parte de sua população permanente é empregada em empresas 

localizadas na área oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). A 

parcela da população que não trabalha em empresas da RMRJ está voltada para as 

atividades de comércio e turismo locais. A função de dormitório se iniciou na década 

de 1980, intensificou-se com a implantação do Porto de minério na Ilha de Guaíba, na 

década de 1990 e, atualmente, com a implantação do Porto Sudeste (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANGARATIBA, 2013). 

A taxa de crescimento populacional do município tem apresentado altas nas 

últimas três décadas, mantendo-se acima de 3,5% a.a. Praticamente todas as áreas 

planas já se encontram ocupadas ou loteadas. Geograficamente esse quadro se 

desenha com áreas nobres ocupadas por domicílios de veraneio e a periferia das 

áreas urbanas, normalmente limitadas pela Serra do Mar, ocupadas pela população 

local permanente de menor renda (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, 

2013). 

O relevo e a cobertura da terra são também fatores determinantes para o 

padrão de ocupação do município. O relevo acentuado da Serra do Mar dificulta o 

assentamento humano, enquanto as áreas planas possuem solo arenoso e nível 

freático alto, dificultando e onerando as obras, principalmente de esgotamento 

sanitário (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, 2013).  

Aproximadamente 73% da área total do município apresenta cobertura florestal 

(Figura 3), predominantemente de Mata Atlântica constituída por floresta ombrófila 

densa montana e submontana (INEA, 2015).  

Destaca-se ainda, a Área de Proteção Ambiental (APA) de Mangaratiba, que 

se estende por 252,4 km², ocupando 71% do território municipal. De acordo com o 

INEA (2015), a APA representa um expressivo fragmento do bioma da Mata Atlântica, 

com vegetação em boas condições de conservação e apresentando, além da floresta 

ombrófila densa, áreas de manguezais na localidade de Itacuruçá. 
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Figura 3 – Mapa da cobertura da vegetação na faixa continental de Mangaratiba, RJ  

Fonte: MATIAS (2015). 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Para o desenvolvimento dos indicadores de qualidade socioambiental do 

município de Mangaratiba, utilizaram-se dados extraídos do Censo Demográfico 

realizado pelo IBGE no ano de 2010 referentes aos setores censitários. Foram 

selecionadas, de acordo com o objetivo da pesquisa, variáveis levantadas pelo Censo 

2010 tanto em seu Conjunto Universo – compreendendo “características dos 

domicílios particulares e das pessoas que foram investigadas para a totalidade da 

população” (IBGE, 2011a), quanto no resultados dispostos na Sinopse, que apresenta 

“informações sobre os domicílios recenseados, segundo a espécie, população 

residente, total, urbana total e urbana na sede municipal, em números absolutos e 

relativos, com indicação da área total e densidade demográfica, segundo as Unidades 

da Federação (UFs) e municípios” (IBGE, 2011b). 

Foram selecionadas 31 variáveis do Censo 2010 (Quadro 1), englobando dez 

variáveis sobre saneamento básico, oito sobre o tipo de domicílios e sua situação de 

ocupação, duas sobre acesso à energia elétrica, duas sobre alfabetização, cinco 
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referentes à renda e, finalmente, quatro sobre os aspectos de infraestrutura urbana 

do entorno dos domicílios. 

 

Quadro 1 – Variáveis socioambientais do Censo Demográfico de 2010.

 Tipo  Descrição 

Universo                

/                   

Básico

Média do número de moradores em domicílios particulares permanentes

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral 

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água de poço ou nascente na 

propriedade

Domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de água (poço ou 

nascente fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada de outra forma, rio, 

açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água)

Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitário

Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 

Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica

Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa rudimentar 

Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem 

sanitário

Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza 

Domicílios particulares permanentes com energia elétrica 

Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora 

Moradores em domicílios particulares e domicílios coletivos 

Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade

Pessoas alfabetizadas com 40 ou mais anos de idade

Total de domicílios particulares improvisados 

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares 

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares improvisados 

Domicílios particulares sem rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

Total do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis 

Domicílios particulares permanentes próprios, alugados e cedidos - Existe iluminação 

pública

Domicílios particulares permanentes próprios, alugados e cedidos - Existe arborização 

Domicílios particulares permanentes próprios, alugados e cedidos - Existe esgoto a céu 

aberto

Domicílios particulares permanentes próprios, alugados e cedidos - Existe lixo acumulado 

nos logradouros 

Domicílios particulares permanentes 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - uso ocasional

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - vago

Domicílios Coletivos

Universo             

/                

Domicíli

o

Universo              

/                   

Pessoa

Universo

/

Renda

Universo

 / 

Entorno

Sinopse
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As variáveis selecionadas foram originadas das tabelas Básico, Domicílio, 

Pessoa, Renda e Entorno do Conjunto Universo do Censo Demográfico de 2010, além 

da Sinopse (IBGE, 2011), não tendo sido utilizadas – uma vez que o objetivo da 

pesquisa é caracterizar o local e não os indivíduos – variáveis sobre cor e raça, 

parentesco, registro civil e pessoa. 

Essas 31 variáveis foram reunidas em uma única planilha e, a seguir foram 

normalizadas por seu respectivo valor total e pelo desvio padrão, sendo calculada a 

estatística descritiva. Posteriormente, foi realizada análise de estatística multivariada, 

gerando os coeficientes de correlação, a análise dos componentes principais (ACP) e 

a análise de agrupamento. Mapas temáticos também foram elaborados visando 

analisar a distribuição espacial das variáveis selecionadas, além de representar de 

modo eficaz e de fácil entendimento os indicadores de qualidade socioambiental do 

município de Mangaratiba. 

Para desenvolver o quadro comparativo das variáveis selecionadas entre o 

município de Mangaratiba, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, foram utilizados 

dados disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). O SIDRA 

constitui sistema online de obtenção gratuita dos dados agregados de estudos e 

pesquisas realizados pelo IBGE, reunindo séries temporais com níveis territoriais 

desagregados (IBGE, 2014).  

Para a execução dos cálculos estatísticos foram utilizados programa de planilha 

eletrônica para a estatística descritiva e o IpeaGEO 2.1, programa gratuito 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), para a análise 

multivariada. 

A análise de agrupamento (clusters), consiste em: 

“uma técnica estatística multivariada que tem por objetivo agrupar elementos 
amostrais de acordo com alguma medida de similaridade definida em função 
de um conjunto de variáveis. Tal agrupamento é realizado de modo que a 
variabilidade dentro dos grupos seja a menor possível, enquanto que a 
variabilidade entre os grupos seja maximizada” (IPEA, 2015). 

 

Enquanto a análise de componentes principais (ACP): 

“permite selecionar um subconjunto destes componentes com o objetivo de 
reduzir a dimensão do conjunto original de dados. É possível avaliar o peso 
de cada componente na variância total dos dados, o que permite selecionar 
aquelas que explicam a maior parcela de variância” (IPEA, 2015). 
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Com a correlação, por sua vez, é possível definir as variáveis que apresentam 

maior similaridade de comportamento em relação às demais, ajudando a indicar, 

assim, as variáveis de maior relevância para o estudo. Para o cálculo dos coeficientes 

de correlação foi utilizada a matriz de Pearson. O resultado varia de -1 a 1, sendo que 

um valor positivo indica que as variáveis se relacionam de forma diretamente 

proporcional enquanto um valor negativo indica que o relacionamento é inversamente 

proporcional. O zero representa 0% de correlação, portanto, quanto mais o valor da 

correlação entre duas variáveis se aproxima de 1 (um) – positiva ou negativamente – 

maior é a correlação (IPEA, 2015).  

Os mapas temáticos da pesquisa foram desenvolvidos no software ArcGIS, 

tendo como base a malha digital dos setores censitários de Mangaratiba, obtida na 

seção de bases cartográficas do site do IBGE, vinculada às planilhas com as variáveis 

normalizadas pela razão com o respectivo valor total e pelo desvio padrão. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Indicadores de qualidade socioambiental de Mangaratiba 

 

 

Quando comparado ao estado do Rio de Janeiro e ao Brasil, o município de 

Mangaratiba apresenta as maiores diferenças nos indicadores de qualidade 

socioambiental relacionados ao saneamento básico, arborização no entorno dos 

domicílios e domicílios particulares ocupados (Tabela 1). Enquanto, os demais 

indicadores apresentam valores próximos ao estado e à federação. 

Em termos de saneamento básico, os indicadores de qualidade socioambiental 

de Mangaratiba encontram-se abaixo aos do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. 

Apenas 57% dos domicílios particulares permanentes do município possuem seu 

abastecimento de água pela rede geral, enquanto as taxas do Rio de Janeiro e do 

Brasil são acima de 80%. O esgotamento sanitário pela rede geral representa apenas 

23% do total de domicílios particulares permanentes do município de Mangaratiba, 

enquanto este valor é superior a 55% no estado fluminense e no território brasileiro.    
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Tabela 1 – Indicadores socioambientais do município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro e 
Brasil. (continua) 

 

Descrição da Variável Mangaratiba
Estado do Rio 

de Janeiro
Brasil

Total de Domicílios Recenseados 31.517 6.156.101 67.569.688

Total de domicílios particulares permanentes 30.886 5.243.011 57.324.185

Moradores em domicílios particulares e domicílios 

coletivos 
36.456 15.989.929 190.755.799

Média do número de moradores em domicílios 

particulares permanentes
3,08 3,04 3,31

Domicílios particulares permanentes do tipo casa de 

vila ou em condomínio¹
4% 5% 2%

Domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água da rede geral¹ 
57%* 85% 83%

Domicílios particulares permanentes com 

abastecimento de água de poço ou nascente na 

propriedade¹

7% 11% 10%

Domicílios particulares permanentes com outra forma 

de abastecimento de água¹
36%* 4% 7%

Domicílios particulares permanentes com banheiro de 

uso exclusivo dos moradores ou sanitário¹
99,8% 99,9% 97,4%

Domicílios particulares permanentes com banheiro de 

uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou 

pluvial¹ 

23%* 77% 55%

Domicílios particulares permanentes com banheiro de 

uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 

esgotamento sanitário via fossa séptica¹

55%* 10% 12%

Domicílios particulares permanentes com banheiro de 

uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 

esgotamento sanitário via fossa rudimentar¹ 

14% 6% 24%

Domicílios particulares permanentes sem banheiro de 

uso exclusivo dos moradores e nem sanitário¹
0,2% 0,1% 2,6%

Domicílios particulares permanentes com lixo coletado¹ 98% 97% 87%

Domicílios particulares permanentes com lixo coletado 

por serviço de limpeza¹ 
71% 86% 80%

Domicílios particulares permanentes com energia 

elétrica¹ 
98% 99,9% 99%

Domicílios particulares permanentes com energia 

elétrica de companhia distribuidora¹ 
97% 99% 98%

Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade² 89% 89% 83%

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios 

particulares permanentes 
R$ 2.081,31 R$ 2.510,51 R$ 2.126,66

Domicílios particulares sem rendimento nominal 

mensal domiciliar per capita¹ 
5% 5% 4%

Pessoas responsáveis com rendimento positivo¹ 95% 95% 96%

Total do rendimento nominal mensal das pessoas 

responsáveis 
R$ 781,76 R$ 949,29 R$ 755,79

Domicílios particulares permanentes próprios, 

alugados e cedidos - Existe iluminação pública¹
76% 85% 79%

Domicílios particulares permanentes próprios, 

alugados e cedidos - Existe arborização¹
39%* 54% 56%

Domicílios particulares permanentes próprios, 

alugados e cedidos - Existe esgoto a céu aberto¹
4% 6% 9%

Domicílios particulares permanentes próprios, 

alugados e cedidos - Existe lixo acumulado nos 

logradouros¹ 

1% 5% 4%
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Tabela 1 – Indicadores socioambientais do município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro e 
Brasil. (conclusão) 

 

Em contrapartida, a taxa de domicílios particulares permanentes com outra 

forma de abastecimento de água é de 36% em Mangaratiba, superior aos 4% do 

estado do Rio de Janeiro e aos 7% do Brasil, enquanto a taxa de esgotamento 

sanitário via fossa séptica é de 55% para o município, 10% para o estado e 12% para 

o Brasil. 

Os baixos indicadores de atendimento do saneamento básico por rede geral 

podem, em parte, encontrar justificativa na topografia de Mangaratiba, com 

mananciais pequenos, incapazes de atender a demanda local, e solos arenosos com 

nível freático alto nas áreas planas, dificultando a oferta e acesso a serviços da rede 

geral (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, 2013), e fazendo com que o 

município demande políticas públicas e investimentos mais eficazes que os aplicados 

em regiões com topografia mais favorável à ocupação humana. 

Em relação à arborização, Mangaratiba apresentou taxa de 39% de domicílios 

particulares permanentes com entorno arborizado, enquanto, no estado do Rio de 

Janeiro e no Brasil, estes valores estão acima de 54%. Ressalta-se, porém, que este 

indicador não caracteriza de modo adequado a cobertura da terra municipal, uma vez 

que o Censo não considera a área de entorno dos domicílios em situação rural.  

No que diz respeito à ocupação dos domicílios, observa-se que apenas 37% 

dos domicílios particulares permanentes de Mangaratiba encontram-se ocupados, 

enquanto que, tanto para o estado do Rio de Janeiro quanto para o Brasil, esta taxa é 

de 85%. Por outro lado, 55% dos domicílios particulares permanentes de Mangaratiba 

estão em situação de uso ocasional, enquanto esta taxa é de 6% tanto para o estado 

Domicílios particulares³ 99,9% 99,9% 99,8%

Domicílios particulares permanentes³ 98%* 85% 85%

Domicílios Particulares Permanentes ocupados¹ 37%* 85% 85%

Domicílios particulares permanentes não ocupados¹ 63%* 15% 15%

Domicílios particulares permanentes não ocupados - 

uso ocasional¹
55%* 6% 6%

Domicílios particulares permanentes não ocupados - 

vago¹
8% 8% 9%

Domicílios coletivos³ 0,1% 0,1% 0,2%

1 Porcentagem normalizada pelo número de domicílios particulares permanentes                                                                                                   

2 Porcentagem normalizada pelo número de moradores em domicílios particulares e domicílios coletivos                                                          

3 Porcentagem normalizada pelo total de domicílios recenseados                                                                                                                              

* Variáveis que apresentaram maior diferença entre o município de Mangaratiba o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil

Fonte: IBGE 2010
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do Rio de Janeiro quanto para o Brasil. A elevada ocorrência de domicílios particulares 

permanentes de uso ocasional, observada no município de Mangaratiba, reflete a sua 

característica de município de veraneio (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANGARATIBA, 2013; TCE-RJ, 2014). 

 

 

3.2 Análise multivariada dos indicadores de qualidade socioambiental de 

Mangaratiba 

 

 

Com base no resultado dos autovalores (Tabela 2), foram consideradas 

relevantes 4 das 29 componentes analisadas, as quais, somadas, concentram 50% 

da proporção da variação dos indicadores.  

Enquanto os autovalores consistem na variância dos componentes principais 

(CP), medindo o quanto cada componente explica o universo da análise, os 

autovetores representam as correlações entre as variáveis e as componentes, 

indicando a importância de cada indicador dentro de uma CP específica. Os valores 

negativos observados nos autovetores da Tabela 3 correspondem a associações 

inversamente proporcionais entre os indicadores. 

De acordo com a ACP (Tabela 3), os indicadores de qualidade socioambiental 

de Mangaratiba, abastecimento de água, alfabetização, renda e iluminação pública, 

obtiveram maior peso na Componente Principal 1 (CP1), com autovetores 

apresentando valores absolutos próximos a 0,3. A CP1 apresenta autovalor de 6,86, 

explicando 24% da variância total dos indicadores.  

No caso da Componente Principal 2 (CP2), os indicadores cujos autovetores 

apresentaram maior peso foram a média de moradores por domicílio e o total de 

moradores por setor censitário, com valores absolutos superiores a 0,35. A CP2 

apresenta autovalor de 3,2, explicando 11% da variância total dos indicadores. 

Na Componente Principal 3 (CP3), o indicador cujo autovetor apresentou maior 

peso foi o banheiro de uso exclusivo dos moradores, o valor absoluto deste indicador 

foi de 0,48. A CP3 apresenta autovalor de 2,3, explicando 8% da variância total dos 

indicadores. 
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Tabela 2 – Autovalores da ACP dos indicadores de qualidade socioambiental de Mangaratiba

Componente Autovalor               
   Proporção da 

Variação

Componente 1 6,86 24%

Componente 2 3,20 11%

Componente 3 2,31 8%

Componente 4 1,89 7%

Componente 5 1,66 6%

Componente 6 1,48 5%

Componente 7 1,36 5%

Componente 8 1,29 5%

Componente 9 1,06 4%

Componente 10 1,01 4%

Componente 11 0,99 3%

Componente 12 0,92 3%

Componente 13 0,86 3%

Componente 14 0,71 3%

Componente 15 0,61 2%

Componente 16 0,50 2%

Componente 17 0,39 1%

Componente 18 0,33 1%

Componente 19 0,28 1%

Componente 20 0,23 1%

Componente 21 0,19 1%

Componente 22 0,11 0%

Componente 23 0,08 0%

Componente 24 0,06 0%

Componente 25 0,03 0%

Componente 26 0,02 0%

Componente 27 0,01 0%

Componente 28 0 0%

Componente 29 0 0%  
 

Na Componente Principal 4 (CP4), o indicador cujo autovetor apresentou maior 

peso foi o esgotamento sanitário por fossa rudimentar, com valor absoluto de 0,52. A 

CP4 apresenta autovalor de 1,9, explicando 7% da variância total dos indicadores. 

A CP1 apresenta, portanto, os indicadores que melhor caracterizam a 

qualidade socioambiental de Mangaratiba, sendo o abastecimento de água, 

alfabetização, renda e a iluminação pública as variáveis que apresentam maiores 

correlações com os demais indicadores. Enquanto as CP2, CP3 e CP4 explicam taxas 

de habitantes, banheiro exclusivo e esgotamento sanitário. 
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Tabela 3 – Autovetores da ACP dos indicadores de qualidade socioambiental de Mangaratiba

Variável           CP1 CP2 CP3 CP4

Domicílios com abastecimento de água da rede geral 0,33 0,02 0,15 -0,22

Pessoas alfabetizadas com 40 anos de idade adiante 0,31 0,03 -0,03 0,07

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares 0,30 0,07 -0,11 -0,11

Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade 0,29 0,10 0,02 0,06

Total do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis 0,29 0,15 -0,14 -0,04

Existe iluminação pública no entorno dos domicílios 0,29 -0,06 -0,02 0,09

Domicílios com lixo coletado 0,24 -0,09 0,14 0,17

Domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza 0,22 -0,09 0,00 0,02

Domicílios com esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial 0,20 0,05 0,20 -0,38

Domicílios com energia elétrica de companhia distribuidora 0,18 -0,28 -0,23 0,05

Domicílios com energia elétrica 0,17 -0,33 -0,23 0,03

Existe arborização no entorno dos domicílios 0,16 -0,08 -0,15 0,07

Domicílios particulares permanentes não ocupados - uso ocasional 0,15 0,33 -0,14 0,14

Domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário 0,11 -0,06 0,48 0,36

Habitantes por hectar 0,10 -0,17 0,14 -0,12

Domicílios coletivos   0,08 0,13 0,09 -0,07

Existe esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios   0,08 -0,05 -0,01 0,14

Existe lixo acumulado nos logradouros no entorno dos domicílios   0,03 -0,06 -0,12 0,10

Domicílios particulares permanentes não ocupados - vago -0,01 -0,28 0,11 0,00

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares improvisados -0,01 0,01 0,02 -0,03

Domicílios com esgotamento sanitário via fossa rudimentar -0,02 -0,14 -0,27 0,52

Total de domicílios particulares improvisados -0,03 0,00 0,06 -0,03

Domicílios sem rendimento nominal mensal domiciliar -0,08 0,21 0,04 0,17

Domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário -0,11 0,06 -0,48 -0,36

Média do número de moradores em domicílios particulares permanentes     -0,12 -0,37 0,19 -0,12

Moradores em domicílios particulares e domicílios coletivos -0,12 -0,35 0,17 -0,09

Domicílios com outra forma de abastecimento de água -0,16 0,16 0,16 -0,16

Domicílios com abastecimento de água de poço ou nascente na propriedade  -0,19 0,33 0,09 0,26

Domicílios com esgotamento sanitário via fossa séptica  -0,23 -0,21 -0,21 0,07  
 

A correlação de Pearson (Tabela 4) corrobora os resultados da ACP pois os 

indicadores que apresentam maiores coeficientes (>0,5) também estão relacionados 

à distribuição de água pela rede geral, alfabetização, rendimento, e iluminação 

pública. 

Além destes indicadores, o esgotamento sanitário pela rede geral apresenta 

coeficiente maior que 0,5 com o abastecimento de água pela rede geral, bem como 

os domicílios com uso ocasional com a renda, o lixo coletado e por serviço de limpeza 

com a alfabetização e iluminação pública e, esta última, com arborização no entorno 

dos domicílios. No entanto, apresentam coeficientes negativos e, assim, menores que 

-0,5, esgotamento sanitário por fossa séptica com abastecimento de água. 
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Observaram-se correlações positivas, com coeficientes iguais ou superiores a 

0,5, entre indicadores de infraestrutura, como o abastecimento de água pela rede 

geral e a iluminação pública, e indicadores socioeconômicos, como renda e 

alfabetização. Outras variáveis de infraestrutura também apresentaram coeficientes 

de correlação superiores a 0,5 entre si e com indicadores socioeconômicos, como o 

indicador de coleta de lixo, com correlação 0,63 com a alfabetização, a coleta de lixo 

por serviço de limpeza, com correlação 0,53 com a iluminação pública, e a arborização 

no entorno dos domicílios, com coeficiente de correlação 0,59 com a iluminação.  

Os domicílios de uso ocasional apresentaram correlação positiva, com 

coeficiente de 0,57, com o indicador de renda da pessoa responsável pelo domicílio.      

A correlação de Pearson demonstrou, portanto, que setores censitários com 

melhores condições de infraestrutura, apresentam taxas mais elevadas de 

alfabetização e renda e que a taxa de domicílios de uso ocasional está diretamente 

ligada ao poder aquisitivo da população.   
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Tabela 4 – Correlação de Pearson dos indicadores de qualidade socioambiental de Mangaratiba
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3.3 Análise espacial dos indicadores de qualidade socioambiental de 

Mangaratiba 

 

Aqui serão analisados os indicadores que apresentaram relevância na ACP e 

coeficientes de correlação. O mapeamento dos demais indicadores está disponível no 

Anexo II. 

Conforme apresentado na seção anterior 57% dos domicílios de Mangaratiba 

possuem abastecimento de água pela rede geral, 7% por poço ou nascente dentro da 

propriedade e 36% possuem abastecimento de água por outras fontes. No entanto, 

verifica-se que estes valores apresentam uma distribuição espacial desigual, 

enquanto os setores com abastecimento pela rede geral (Figura 4) estão situados 

principalmente em áreas urbanas do município, geralmente próximos à costa, os 

setores com abastecimento por outras fontes (Figura 5) são majoritariamente rurais e 

periurbanos.  

 

 
Figura 4 – Mapa de Abastecimento de Água pela Rede Geral de Mangaratiba, RJ. 

 

Os setores censitários que apresentam taxa de abastecimento de água pela 

rede geral em mais de 80% de seus domicílios coincidem espacialmente com a 
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localização dos quatro sistemas independentes de abastecimento de água do 

município, vinculados aos núcleos urbanos da sede municipal de Mangaratiba, de 

Conceição do Jacareí, de Itacuruçá e de Muriqui, sendo o último responsável também 

pelo abastecimento de Praia Grande (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANGARATIBA, 2013). Apesar de se estenderem por apenas 4% da área total do 

município, englobam 43% de sua população. Em contrapartida 27% da população 

reside em setores – que se estendem por 87% da área municipal – nos quais menos 

de 20% dos domicílios são atendidos pela rede geral de abastecimento de água. 

Enquanto as taxas acima de 80% de ocorrência de abastecimento de água por outras 

fontes são observadas em setores censitários que ocupam 69% da extensão territorial 

e concentram 19% da população.   

 

 
Figura 5 – Mapa de Abastecimento de Água por Outras Fontes de Mangaratiba, RJ. 

  

O abastecimento de água por poço ou nascente (Figura 6) é o menos 

abrangente no município, ressaltando-se, entretanto, que esta variável só considera 

poços ou nascentes situados dentro da propriedade, sendo o abastecimento de água 

oriundo de poços ou nascentes fora da propriedade considerado pelo IBGE (2011a) 

como abastecimento de água por outras fontes. 88% dos setores censitários de 
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Mangaratiba, equivalentes a 85% do território municipal e concentrando 92% da 

população, apresentam ocorrência de domicílios abastecidos por poço ou nascente 

inferior a 20%. 

 

 
Figura 6 – Mapa de Abastecimento de Água por Poço ou Nascente de Mangaratiba, RJ. 
 

Em relação ao esgotamento sanitário, 23% dos domicílios de Mangaratiba são 

atendidos pela rede geral e 55% dos domicílios têm seu esgoto tratado por fossa 

séptica, totalizando 78% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado (TCE-

RJ, 2014). 14% dos domicílios possuem esgotamento sanitário por fossa rudimentar 

e os 8% restantes dos domicílios têm seus banheiros ou sanitários ligados diretamente 

a valas a céu aberto, rios, lagos ou ao mar.  

O serviço de esgotamento sanitário pela rede geral (Figura 7) apresenta maior 

ocorrência nos setores censitários localizados próximos às sedes distritais de 

Conceição de Jacareí, Muriqui, Itacuruçá e à sede municipal. 61 setores censitários 

de Mangaratiba, equivalentes a 95% do território municipal, concentrando 55% da 

população, apresentam ocorrência de domicílios com esgotamento sanitário pela rede 

geral inferior a 20%. 
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Figura 7 – Mapa de Esgotamento Sanitário pela Rede Geral de Mangaratiba, RJ. 

 

O esgotamento sanitário por fossa séptica (Figura 8) apresenta distribuição 

espacial heterogênea no território municipal, não havendo um padrão que diferencie 

sua ocorrência entre setores rurais e, periurbanos, urbanos e de veraneio.  

Já o esgotamento por fossa rudimentar (Figura 9) encontra-se presente em 

áreas periurbanas e rurais, com apenas 5% da área do município – e 3% da população 

– apresentando setores censitários com 60% ou mais de seus domicílios com este 

tipo de esgotamento sanitário. 
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Figura 8 – Mapa de Esgotamento Sanitário por Fossa Séptica de Mangaratiba, RJ. 

 
 
 

 
Figura 9 – Mapa de Esgotamento Sanitário por Fossa Rudimentar de Mangaratiba, RJ. 
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Verifica-se que, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, o município possui alta 

taxa de coleta de lixo (Figura 10), alcançando 98% de seus domicílios. Os setores nos 

quais essa taxa é superior a 80% se estendem por 65% da área municipal, englobando 

97% da população. Nenhum setor censitário apresenta taxa de coleta inferior a 20%. 

Como as demais variáveis levantadas pelo Censo Demográfico, não se 

conhece a qualidade do serviço prestado. No caso da coleta de lixo, não é levantada, 

por exemplo, a frequência que o serviço é prestado à população, quesito este que 

poderia, caso analisado, gerar discrepância entre a distribuição nos setores 

censitários. 

 

 
Figura 10 – Mapa da Coleta de Lixo de Mangaratiba, RJ. 

 

A taxa de alfabetização da população (Figura 11) foi uma das variáveis 

consideradas relevantes no estudo da qualidade socioambiental de Mangaratiba, de 

acordo como os resultados do ACP e da correlação. Porém a maioria dos setores 

censitários apresentam mais de 80% de seus moradores, com mais de cinco anos, 

alfabetizados. Apenas 2% da população residem em setores censitários nos quais 

menos de 80% dos moradores foram alfabetizados a partir dos 5 anos de idade. 
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Figura 11 – Mapa de Moradores Alfabetizados a partir dos 5 anos de idade em Mangaratiba, RJ. 

 

Mesmo com taxas muito próximas entre os setores, porém, aqueles localizados 

próximos aos centros urbanos e ao litoral apresentaram os melhores resultados. 

Apenas 6% da população residem em setores censitários nos quais mais de 95% dos 

moradores foram alfabetizados a partir dos 5 anos de idade, abrangendo somente 

0,3% da parcela territorial de Mangaratiba. 

Em relação à renda o município apresentou uma desigualdade elevada. O 

rendimento mensal da pessoa responsável pelo domicílio (Figura 12) encontra-se a 

um desvio padrão de até 1,43 abaixo da média em áreas rurais e periurbanas cujos 

setores censitários se estendem por 91% do território municipal e alocam 41% da 

população. Em áreas costeiras e áreas urbanas próximas à sede municipal, o 

rendimento nominal mensal apresentou desvio padrão entre -0,49 e 0,5 em relação à 

média. Já em setores situados na área costeira intermeada pelas sedes distritais de 

Praia Grande, Muriqui e Itacuruçá foi observada a ocorrência dos maiores 

rendimentos nominais mensais de pessoas responsáveis pelo domicílio, com um 

desvio padrão de 1,5 a 3,4 acima da média. Apenas três setores censitários, cobrindo 

0,2% da área municipal e englobando 1,6% da população, apresentaram desvio 

padrão acima de 2,5 da média dos rendimentos nominais mensais.    
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Figura 12 – Mapa da Renda Nominal Mensal da Pessoa Responsável pelo Domicílio de Mangaratiba, 

RJ. 

 

Conforme mencionado, a variável relativa à arborização, por ser uma 

característica do entorno dos domicílios, só é levantada pelo IBGE para setores de 

situação urbana. Para os setores nesta situação, verifica-se maior ocorrência de 

árvores no entorno dos domicílios localizados próximo ao litoral ou a sedes distritais e 

à sede municipal (Figura 13), coincidindo, principalmente ao redor de Muriqui e 

Itacuruçá, com setores censitários de maior renda. 
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Figura 13 – Mapa da Ocorrência de Arborização no Entorno dos Domicílios de Mangaratiba, RJ. 

 

Por fim, o mapa de domicílios em situação de uso ocasional (Figura 14) 

apresenta padrão de distribuição das residências de veraneio no município de 

Mangaratiba. Os setores censitários com taxa superior a 60% englobam 51% dos 

domicílios e apenas 24% da população, localizados, principalmente, ao longo do litoral 

e coincidentes com as taxas mais elevadas de infraestrutura e renda. Tal padrão 

pressupõe que os moradores que possuem residência fixa no município, em geral 

voltados para atividades relacionadas ao turismo ou lotados em empreendimentos da 

RMRJ, residem em áreas menos dotadas de serviços, sendo necessário, portanto, um 

investimento do poder público nestes locais. 
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Figura 14 – Mapa dos Domicílios em Situação de Uso Ocasional de Mangaratiba, RJ. 

 

 

3.4 Análise de Agrupamento dos indicadores socioambientais de Mangaratiba  

 

 

Os setores censitários foram agrupados em quatro classes, formadas, 

respectivamente, por setores com características, predominantemente, rurais, 

periurbanas, urbanas e urbanas com presença de veraneio, identificadas com base 

na análise dos indicadores de qualidade socioambiental. A distribuição espacial dos 

agrupamentos (Figura 15) evidencia os setores rurais localizados no interior do 

município, os setores periurbanos situados no limite das periferias urbanas, tendo sua 

extensão, em geral, limitada pelo relevo da Serra do Mar, os setores urbanos 

concentrados principalmente nas proximidades da sede municipal, e os setores 

urbanos com residências de veraneio concentrados nas áreas urbanas próximas ao 

litoral.  
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Figura 15 – Mapa do Agrupamentos dos Setores Censitários de Mangaratiba, RJ. 

 

O grupo identificado como rural coincide com os setores classificados como 

situação rural pelo IBGE (2011a). Reuniu 15 setores censitários, cobrindo 81% da 

área municipal e englobando 12% da população e 9% dos domicílios, com densidade 

demográfica de 15,9 hab./km² (Tabela 4). 

 

Tabela 5 – Indicadores demográficos dos agrupamentos dos setores censitários de Mangaratiba 

Classe

Número de 

Setores 

Censitários

Área (%) População (%) Domicílios (%)

Densidade 

demográfica 

(hab/km²)

Rural 15 81,3% 11,9% 8,7% 15,9

Peri-urbano 34 15,6% 36,9% 34,9% 256

Urbano 22 0,8% 31,2% 22,4% 4059,6

Veraneio 34 2,3% 20% 34,0% 956,6  

 

O agrupamento identificado como periurbano concentra a maior parcela da 

população e dos domicílios de Mangaratiba, com taxas de 37% e 35%, 

respectivamente. Os 34 setores que compõe esse agrupamento se estendem por 16% 

do território municipal e apresentam densidade demográfica de 256 hab./km². Lewis 

(2007) define a zona periurbana como uma área localizada na linha entre rural e 
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urbana, aproximando-se a uma periferia, onde moradores pobres tornam-se 

marginais, ocupando espaços distantes do centro, sem serviços e empregos 

normalmente associados às áreas urbanas.   

O agrupamento identificado como urbano reuniu 22 setores censitários, 

englobando 31% da população e 22% dos domicílios em uma parcela territorial de 1% 

do município de Mangaratiba, resultando na maior densidade demográfica observada 

na pesquisa, com 4057 hab./km². 

Por fim, o agrupamento identificado como urbano com residências de veraneio 

reuniu 34 setores censitários, englobando 20% da população e 34% dos domicílios 

em uma parcela territorial de 2% do município de Mangaratiba, com densidade 

demográfica de 957 hab./km². 

Em relação à qualidade socioambiental o agrupamento urbano com residências 

de veraneio apresentou os melhores indicadores de saneamento básico, 

alfabetização, renda, iluminação pública e arborização no entorno dos domicílios 

(Tabela 5). O agrupamento urbano apresentou a menor ocorrência de domicílios de 

uso ocasional e de arborização no entorno dos domicílios, e condições de saneamento 

básico e taxa de alfabetização próximas às do agrupamento urbano com residências 

de veraneio. O agrupamento periurbano apresentou a menor ocorrência de iluminação 

no entorno dos domicílios, assim como atendimento inadequado aos serviços de 

saneamento básico por rede geral. Por fim, o agrupamento rural apresentou as piores 

taxas de renda e alfabetização e os menores indicadores de atendimento aos serviços 

de saneamento básico por rede geral. 

O agrupamento rural apresentou a menor taxa de abastecimento de água pela 

rede geral, com 10% de seus domicílios atendidos pelo serviço. As maiores taxas 

foram apresentadas pelos agrupamentos urbano e urbano com residências de 

veraneio, com mais de 85% dos domicílios atendidos. 

Em contraposição ao abastecimento de água pela rede geral, os agrupamentos 

urbano e urbano com residências de veraneio apresentaram as menores taxas de 

domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente dentro da propriedade 

e por outras fontes. O agrupamento periurbano apresentou a maior taxa de 

abastecimento de água por outras fontes, adotado por 68% de seus domicílios, 

enquanto o agrupamento rural apresentou a maior taxa de abastecimento por poço ou 

nascente dentro da propriedade, adotado por 34% de seus domicílios. 
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Em relação ao esgotamento sanitário, as maiores taxas de atendimento pela 

rede geral foram observadas nos grupos urbano e urbano com residências de 

veraneio, sendo inferiores a 40% dos domicílios. O agrupamento periurbano 

apresentou a maior taxa de esgotamento sanitário por fossa séptica, adotado em 67% 

dos domicílios. O esgotamento sanitário por fossa rudimentar apresenta maior 

ocorrência no agrupamento rural, sendo utilizado em 29% dos domicílios. 

 

Tabela 6 – Média dos indicadores por agrupamento de Mangaratiba, RJ 

Agrupamento                                                                   

Indicador

Domicílios com abastecimento de água 

pela rede geral
10% 21% 88% 90%

Domicílios com abastecimento de água 

por poço ou nascente dentro da 

propriedade

34% 11% 1% 1%

Domicílios com abastecimento de água 

por outras fontes
56% 68% 11% 9%

Domicílios com esgotamento sanitário 

pela rede geral
3% 11% 36% 38%

Domicílios com esgotamento sanitário 

por fossa séptica
51% 67% 42% 50%

Domicílios com esgotamento sanitário 

por fossa rudimentar
29% 17% 12% 7%

Domicílios com lixo coletado por serviço 

de limpeza
28% 75% 82% 77%

Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais 

anos de idade
83% 89% 91% 92%

Pessoas alfabetizadas com 40 anos de 

idade adiante 
82% 92% 93% 97%

Renda mensal dos domicílios 

particulares
R$ 1.149,71 R$ 1.810,22 R$ 1.969,68 R$ 3.202,54

Renda mensal dos responsáveis pelos 

domicílios
R$ 797,74 R$ 1.267,61 R$ 1.307,71 R$ 2.362,65

Domicílios com iluminação pública no 

entorno
* 65% 86% 96%

Domicílios com arborização no entorno * 37% 31% 48%

Domicílios de uso ocasional 43% 48% 35% 70%

Rural Periurbano Urbano Veraneio

* Iluminação pública e arborização não são levantadas em setores censitários rurais  
 

A coleta de lixo pelo serviço de limpeza apresenta taxa de 28% no agrupamento 

rural e superior a 75% nos demais grupos.  

A maior média de renda mensal por domicílio foi apresentada pelo grupo 

urbano com residências de veraneio, sendo equivalente a R$3.202,54, enquanto a 

menor média, de R$1.149,81, foi observada no agrupamento rural.  

O agrupamento periurbano apresentou a menor taxa de iluminação pública, 

com ocorrência no entorno de 65% dos domicílios e o agrupamento rural apresentou 
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a menor taxa de arborização, com ocorrência no entorno de 31% dos domicílios. As 

maiores taxas nesses dois indicadores foram apresentadas pelo grupo urbano com 

residências de veraneio, com iluminação pública no entorno de 96% dos domicílios e 

arborização no entorno de 48%. 

Em relação aos domicílios de uso ocasional, o grupo urbano com residências 

de veraneio apresentou a maior taxa, com 70% dos domicílios, enquanto para os 

demais agrupamentos essa taxa foi inferior a 50%. 

As tabelas com as análises estatísticas de cada indicador utilizado no 

agrupamento está disponível no Anexo III. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Em comparação ao estado do Rio de Janeiro e ao Brasil, o município de 

Mangaratiba apresenta diferenças no que tange o saneamento básico, a ocorrência 

de arborização no entorno dos domicílios e o número de domicílios particulares 

ocupados. As baixas taxas dos indicadores de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário pela rede geral evidenciam que Mangaratiba não é eficientemente assistido 

no quesito saneamento básico, enquanto a alta taxa de domicílios de uso ocasional 

comprova a situação de município com residências veraneio.  

Os indicadores que melhor expressam a qualidade socioambiental de 

Mangaratiba, entre as variáveis censitárias avaliadas neste trabalho, são o 

abastecimento de água, a alfabetização, o rendimento e a iluminação pública, de 

acordo com o ACP e a análise correlação.  

A análise de agrupamentos formou quatro grupos que foram classificados como 

rural, periurbano, urbano e urbano com residências de veraneio. O agrupamento rural 

situa-se no interior do município, estendendo-se pela maior parcela territorial e 

apresentando as menores taxas de renda, alfabetização, e atendimento de 

saneamento básico por rede geral. O agrupamento periurbano situa-se no limite das 

periferias urbanas, tendo sua extensão, em geral, limitada pelo relevo da Serra do 

Mar, apresentando a menor ocorrência de iluminação no entorno dos domicílios e 

atendimento de saneamento básico por rede geral. O agrupamento urbano situa-se 
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na sede municipal de Mangaratiba, apresentando a maior densidade populacional, a 

menor ocorrência de domicílios de uso ocasional e de arborização no entorno dos 

domicílios e condições de infraestrutura e alfabetização superiores às dos 

agrupamentos rurais e periurbanos. O agrupamento urbano com residências de 

veraneio situa-se nas áreas urbanas próximas ao litoral, apresentando os melhores 

indicadores de qualidade socioambiental e a melhor infraestrutura do município.  

Por fim, reitera-se a importância de trabalhar com indicadores na escala local e 

do uso das informações dos setores censitários do IBGE para tal. A metodologia 

aplicada no trabalho possibilitou caracterizar e regionalizar socioambientalmente o 

município de Mangaratiba, expressando informações desagregadas de cada indicador 

de qualidade socioambiental e agregadas na forma dos agrupamentos, facilitando 

assim o entendimento do contexto atual de Mangaratiba tanto pelo poder público 

quanto pela sociedade civil organizada, podendo, portanto, auxiliar no direcionamento 

da implementação de políticas públicas.  

 Incentiva-se, ainda, a continuidade do estudo em forma de série histórica, visto 

que a realidade de uma região não é estática no tempo, possibilitando avaliar o 

progresso do município em direção à uma qualidade socioambiental o mais universal 

possível para sua população. 
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ANEXO I – Mapas dos indicadores desagregados de Mangaratiba, RJ 
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ANEXO II – Estatística descritiva dos indicadores de qualidade socioambiental de 
Mangaratiba por agrupamento 
 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 3,14 - 0,53 2,23 4,23 0,53

Periurbano 3,13 3,24 0,35 2,1 4,14 0,39

Urbano 3,15 2,97 0,32 2,53 3,74 0,58

Veraneio 2,90 3 0,31 2,39 3,98 -1,50

Média de moradores por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,10 0 0,19 0 0,62 -1,00

Periurbano 0,21 0 0,21 0 0,81 -0,72

Urbano 0,88 1 0,16 0,45 1 0,83

Veraneio 0,90 1 0,15 0,28 1 0,89

Taxa do abastecimento de água pela rede geral por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,34 - 0,32 0,02 1 1,43

Periurbano 0,11 0 0,21 0 0,88 -0,06

Urbano 0,01 0 0,02 0 0,10 -0,68

Veraneio 0,01 0 0,03 0 0,14 -0,69

Taxa do abastecimento de água por poço ou nascente por agrupamento dos 

setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,56 - 0,33 0 0,98 0,67

Periurbano 0,68 0,5 0,30 0,02 1 1,04

Urbano 0,11 0 0,16 0 0,54 -0,82

Veraneio 0,09 0 0,15 0 0,72 -0,89

Taxa do abastecimento de água por outras fontes por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba
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Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,99 1 0,010 0,96 1 -1,36

Periurbano 0,997 1 0,005 0,98 1 -0,09

Urbano 0,9995 1 0,001 0,99 1 0,92

Veraneio 0,999 1 0,005 0,98 1 0,54

Taxa de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores por 

agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,03 0 0,05 0 0,17 -1,07

Periurbano 0,11 0 0,13 0 0,58 -0,63

Urbano 0,36 - 0,27 0 0,92 0,80

Veraneio 0,38 0,5 0,28 0,03 0,96 0,91

Taxa do esgotamento sanitário pela rede geral por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,51 - 0,38 0 0,93 -0,12

Periurbano 0,67 1 0,29 0,01 1 1,38

Urbano 0,42 - 0,31 0,01 1 -1,00

Veraneio 0,50 0,72 0,30 0,02 0,97 -0,26

Taxa do esgotamento sanitário por fossa séptica por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba

 

  

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,29 - 0,31 0,02 1 1,37

Periurbano 0,17 0 0,21 0 0,65 0,02

Urbano 0,12 0 0,21 0 0,80 -0,44

Veraneio 0,07 0 0,14 0 0,66 -0,96

Taxa do esgotamento sanitário por fossa rudimentar por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba
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Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,006 0 0,010 0 0,04 1,36

Periurbano 0,003 0 0,005 0 0,02 0,09

Urbano 0,0005 0 0,001 0 0,01 -0,92

Veraneio 0,001 0 0,005 0 0,02 -0,54

Taxa dos domicílios sem banheiro de uso exclusivo por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,80 1 0,22 0,32 1 -1,50

Periurbano 0,98 1 0,05 0,76 1 0,40

Urbano 0,996 1 0,01 0,97 1 0,54

Veraneio 0,998 1 0,01 0,98 1 0,56

Taxa dos domicílios com lixo coletado por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,28 0 0,31 0 0,85 -1,49

Periurbano 0,75 1 0,31 0,10 1 0,37

Urbano 0,82 1 0,20 0,36 1 0,65

Veraneio 0,77 1 0,28 0,04 1 0,47

Taxa dos domicílios com lixo coletado por serviço de limpeza por agrupamento 

dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,84 1 0,31 0 1 -1,50

Periurbano 0,998 1 0,005 0,98 1 0,49

Urbano 0,9998 1 0,001 0,99 1 0,51

Veraneio 0,999 1 0,004 0,98 1 0,50

Taxa dos domicílios com energia elétrica por agrupamento dos setores censitários 

de Mangaratiba
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Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,81 1 0,36 0 1 -1,50

Periurbano 0,99 1 0,03 0,86 1 0,43

Urbano 0,997 1 0,01 0,96 1 0,52

Veraneio 0,998 1 0,01 0,98 1 0,54

Taxa dos domicílios com energia elétrica de companhia distribuidora por 

agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 288,87 - 237,56 29 766 -0,49

Periurbano 395,35 - 247,72 21 1134 0,32

Urbano 516,68 - 250,41 171 1117 1,24

Veraneio 213,82 - 114,88 27 616 -1,06

Total de moradores por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,83 - 0,04 0,77 0,91 -1,43

Periurbano 0,89 - 0,04 0,83 0,99 0,11

Urbano 0,91 - 0,03 0,86 0,96 0,46

Veraneio 0,92 - 0,03 0,86 0,98 0,86

Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de idade por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,82 - 0,09 0,63 0,92 -1,42

Periurbano 0,92 0,85 0,05 0,75 1 0,17

Urbano 0,93 0,93 0,04 0,84 0,99 0,33

Veraneio 0,97 1 0,02 0,90 1 0,91

Pessoas alfabetizadas com 40 anos de idade adiante por agrupamento dos setores 

censitários de Mangaratiba
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Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,001 0 0,003 0 0,01 0,72

Periurbano 0,0004 0 0,001 0 0,01 -0,59

Urbano 0,001 0 0,004 0 0,02 0,96

Veraneio 0 0 0 0 0 -1,09

Taxa de domicílios improvisados por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba 

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural R$ 1.149,71 - R$ 344,13 R$ 555,38 R$ 1.956,66 -1,03

Periurbano R$ 1.810,22 - R$ 605,54 R$ 408,90 R$ 3.217,00 -0,26

Urbano R$ 1.969,68 - R$ 542,69 R$ 1.154,13 R$ 3.279,95 -0,07

Veraneio R$ 3.202,54 - R$ 792,23 R$ 2.003,83 R$ 5.240,32 1,37

Renda mensal dos domicílios particulares por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural R$ 159,00 0 R$ 424,64 0 R$ 1.365,00 0,71

Periurbano - - - - - -

Urbano R$ 122,41 0 R$ 391,46 0 R$ 1.593,00 -0,71

Veraneio - - - - - -

Renda mensal dos domicílios improvisados por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,07 0 0,09 0 0,31 0,60

Periurbano 0,08 0 0,14 0 0,63 1,04

Urbano 0,04 0 0,03 0 0,11 -1,14

Veraneio 0,05 0 0,07 0 0,28 -0,50

Taxa de domicílios sem renda mensal por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba
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Classe Média Moda Desvio Padrão Mínimo Máximo
Significância 

estatística

Rural R$ 797,74 - R$ 141,77 R$ 587,50 R$ 1.141,79 -0,96

Periurbano R$ 1.267,61 - R$ 396,37 R$ 503,33 R$ 2.118,89 -0,25

Urbano R$ 1.307,71 - R$ 360,39 R$ 716,83 R$ 2.095,83 -0,19

Veraneio R$ 2.362,65 - R$ 649,60 R$ 1.454,28 R$ 4.084,46 1,40

Renda mensal dos responsáveis pelos domicílios por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural

Periurbano 0,65 0 0,44 0 1 -1,10

Urbano 0,86 1 0,29 0 1 0,24

Veraneio 0,96 1 0,09 0,56 1 0,86

Iluminação pública por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural

Periurbano 0,37 0 0,37 0 1 -0,19

Urbano 0,31 0 0,34 0 0,99 -0,89

Veraneio 0,48 0 0,28 0 1 1,08

Arborização por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural

Periurbano 0,02 0 0,03 0 0,12 -0,76

Urbano 0,09 0 0,16 0 0,60 1,13

Veraneio 0,03 0 0,08 0 0,37 -0,37

Esgoto a céu aberto por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba
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Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural

Periurbano 0,02 0 0,06 0 0,33 1,15

Urbano 0,004 0 0,02 0 0,10 -0,65

Veraneio 0,01 0 0,02 0 0,11 -0,50

Lixo acumulado nos logradouros por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,43 - 0,25 0,03 0,84 -0,43

Periurbano 0,48 - 0,22 0 0,86 -0,05

Urbano 0,35 - 0,14 0,10 0,6 -0,92

Veraneio 0,70 - 0,11 0,40 0,84 1,40

Taxa de domicílios de uso ocasional por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,05 0 0,05 0 0,17 -1,10

Periurbano 0,10 - 0,11 0 0,64 0,64

Urbano 0,11 - 0,05 0,03 0,2 1,03

Veraneio 0,07 - 0,05 0,01 0,21 -0,57

Taxa de domicílios vagos por agrupamento dos setores censitários de Mangaratiba

 

 

Classe Média Moda
Desvio 

Padrão
Mínimo Máximo

Significância 

estatística

Rural 0,0026 0 0,01 0 0,03 -0,54

Periurbano 0,0025 0 0,01 0 0,04 -0,57

Urbano 0,0032 0 0,01 0 0,01 -0,39

Veraneio 0,010 0 0,02 0 0,07 1,50

Taxa de domicílios coletivos por agrupamento dos setores censitários de 

Mangaratiba  

 


