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Resumo: O Censo Demográfico de 2010 mostrou que, na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), das 1.002.518 pessoas ocupadas na semana de referência que trabalhavam em 

municípios nos quais não residiam, 87,8% (880.562 pessoas) retornavam do trabalho para casa 

diariamente, realizando, assim, o movimento pendular. Dentre essas 880.562 pessoas, cerca de 

46,0% (405.765 pessoas) gastavam entre 1 e 2 horas no trajeto casa-trabalho, enquanto 13,9% 

(122.209 pessoas) levavam mais de 2 horas. O artigo visa investigar o perfil sociodemográfico 

da população da RMRJ que executa o movimento pendular diariamente e permanece mais de 2 

horas no trajeto entre a residência e o trabalho. Como forma de atender ao objetivo proposto, 

foram considerados apenas os movimentos pendulares intermunicipais dentro da RMRJ por 

motivo de trabalho. Ademais, foi realizada uma análise comparativa entre aqueles que gastam 

menos de 2 horas e mais de 2 horas no trajeto casa-trabalho. As variáveis sociodemográficas 

utilizadas foram sexo, idade, cor/ raça, estado civil e renda bruta mensal do indivíduo no 

trabalho principal. Para tanto, foi realizada uma análise a partir dos microdados do Censo 

Demográfico de 2010. Os resultados apontaram diferença na variável cor/ raça: entre os que 

passavam mais de 2 horas no trânsito entre a casa e o trabalho, 45,0% se autodeclararam pardos 

e 36,0%, brancos. A renda também se mostrou uma variável significativa, indicando que, 

quanto maior a renda, menor o tempo exacerbado dispendido no trânsito. Entre os indivíduos 

que recebem até 2 salários mínimos, 13,9% passam mais de 2 horas no trajeto casa-trabalho. Já 

quem possui renda superior a 9 SM, tal percentual chega a 8,2%.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Os movimentos migratórios no Brasil acompanharam, desde o início do século XX, as 

transformações sociais, econômicas e políticas que ocorriam no país. Segundo Faria (1991), a 

industrialização foi o principal motivo para o intenso fluxo de pessoas em direção à região 

Sudeste, sobretudo aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 1930 a 1970. No 

entanto, o tipo e o direcionamento dos fluxos migratórios se alteraram a partir do momento em 

que a industrialização deu lugar à desconcentração das atividades econômicas no país a partir 

dos anos 1980 (BAENINGER, 2008).  

O processo de desconcentração econômica pelo país se intensificou na década de 1980, 

o que acentuou a migração de retorno e, como resultado, verificou-se, nos anos 1990, a redução 

dos fluxos migratórios de longa distância (BAENINGER, 2008). A autora ainda afirma que, 

nos anos 2000, com a nova configuração produtiva em âmbito nacional e internacional, a 



 

migração interestadual tornou-se menos intensa e novas modalidades de deslocamento 

populacional surgiram, tais quais os fluxos de idas-e-vindas, refluxos, re-emigração, pendular 

e outras etapas.  

O deslocamento pendular designa os movimentos cotidianos das populações entre o 

local de residência e de trabalho e/ou estudo, fazendo uma alusão à trajetória de um pêndulo 

(INE, 2003). De acordo com o IBGE (2015), tais deslocamentos não se limitam apenas aos 

grandes centros e aglomerados urbanos. Ademais, ainda segundo o Instituto, deslocamentos 

populacionais locais e regionais, tal qual o movimento pendular, são realidade no Brasil e no 

mundo, atualmente.  

O recrudescimento do deslocamento pendular no Brasil e no mundo nas últimas décadas 

sobrecarrega o sistema de transporte de grandes aglomerados urbanos e se faz presente em 

discussões e produções acadêmicas sobre a atual mobilidade urbana.  

De acordo com o Observatório das Metrópoles (2015), a mobilidade urbana é 

caracterizada, atualmente, em três aspectos: a piora das condições de mobilidade urbana e sua 

relação direta com o bem-estar das pessoas, os modelos de urbanização e organização 

socioespacial afetam diretamente as condições de mobilidade, além de provocar efeitos 

diversos sobre as condições de vida e reprodução social. 

Como mostra o Censo Demográfico 2010, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

46,1% das pessoas que realizavam deslocamento pendular gastavam entre 1h e 2h no trajeto 

casa-trabalho, enquanto 13,9% levavam mais de 2h para realizar o mesmo percurso. Essas horas 

gastas diariamente afetam negativamente o bem-estar da população, pois poderiam ser 

dedicadas a outras atividades, como estudo, descanso ou lazer.  

Diante dessas informações, cabe questionar: é sustentável que quase 14% da população 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro que se desloca diariamente para trabalhar em outro 

município gaste mais de 4 horas diariamente nos trajetos casa-trabalho e trabalho-casa? Para 

compreender melhor quem são as pessoas que estão sujeitas a condições de transporte 

insustentáveis – e aqui entende-se por insustentável gastar mais de 2 horas diárias no trajeto 

casa-trabalho -, o presente artigo visa responder: Qual o perfil da população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro que executa o deslocamento pendular em condições 

insustentáveis de mobilidade urbana?  

O artigo parte de uma revisão da literatura sobre deslocamentos pendulares, 

caracterização e condições de mobilidade cotidiana na RMRJ. Em seguida, é apresentada a 

fonte de dados usada na pesquisa – o Censo Demográfico 2010 -, bem como as variáveis 



 

selecionadas e a metodologia usada na análise descritiva e na elaboração do modelo estatístico. 

São apresentados então os resultados da análise e as considerações finais.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 DESLOCAMENTOS PENDULARES 

Conforme a definição metodológica do Censo Demográfico 2010 do IBGE, 

deslocamento pendular é o deslocamento diário que uma pessoa realiza entre seu local de 

residência e seu local de trabalho, sendo que estes devem estar localizados em municípios 

diferentes. Por definição, este conceito será utilizado para o presente trabalho.  

Alguns autores tratam das razões para o surgimento dos deslocamentos pendulares. 

Branco (2005), por exemplo, destacou que o impacto dos avanços tecnológicos sobre os meios 

de transporte, de comunicação e de organização da produção teria resultado na dissociação entre 

espaços funcionais e físicos, culminando na reprodução do que ele chama de “migrações 

cotidianas”, que seriam os movimentos pendulares. Lago (2000) também se refere a essa 

separação entre espaço de moradia e de trabalho, que chama de “desintegração” e que seria 

condição necessária e suficiente para a existência dos movimentos pendulares, uma vez que 

existe a distância entre residência e trabalho a ser percorrida. Exatamente por isso, numa 

sociedade pré-industrial, é difícil idealizar intensidade de fluxos pendulares, uma vez que o 

grau de urbanização era baixo e os locais de trabalho coincidiam com as próprias residências. 

  

2.2 MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE 

JANEIRO 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) foi instituída em 1974, sendo 

composta por 14 municípios. Desde então, a região metropolitana já passou por algumas 

transformações na sua composição devido à inclusão e exclusão de alguns municípios e 

atualmente possui 21, a saber: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova 

Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro (segunda maior metrópole do 

Brasil), São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, o que equivale a uma área total 

de 6.731 km2 (CEPERJ, 2005).  



 

A capital fluminense é a segunda maior metrópole do Brasil e, por essa razão, possui 

organismos internacionais e outras instituições com tarefas e atividades fortemente vinculadas 

à economia global. O Censo 2010 mostra que cerca de 540 mil pessoas se direcionam à capital 

todos os dias para trabalhar, as quais são provenientes, sobretudo, de Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu (para mais detalhes, ver Tabela em anexo).  

O município de Duque de Caixas se destaca não apenas como município de origem de 

um grande número de trabalhadores que se deslocam diariamente para cidades vizinhas, mas 

também como um dos principais destinos em função da REDUC - Refinaria Duque de Caixas 

-, empreendimento que impulsionou a criação de um forte polo industrial na região, atendendo 

grande parte do mercado interno brasileiro (PETROBRAS, 2015) e atraindo migrantes para 

execução do trabalho. De acordo com o Censo 2010, cerca de 51 mil pessoas se deslocam para 

a cidade todos os dias para trabalhar. 

Outro município que aparece como destino dos trabalhadores que fazem movimentos 

pendulares é Niterói, que recebe aproximadamente 121 mil indivíduos por dia, dos quais 88 mil 

são provenientes de São Gonçalo, município vizinho (IBGE, 2010).  

Nota-se, portanto, que os municípios da RMRJ possuem atributos econômicos e 

empresariais capazes de atrair trabalhadores de toda parte, sobretudo cidadãos da própria RMRJ 

dispostos a se deslocar diariamente por trabalho e/ ou estudo. Ademais, a existência de 

transporte público em diversos modais em toda a RMRJ torna esse movimento possível, embora 

não seja completamente eficiente.  

A mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro tem origem na segunda metade do 

século XIX, quando, em 1870, foram implantados os bondes de burro e os trens à vapor. Os 

primeiros ligavam o centro à zona sul da cidade, enquanto os segundos, iam do centro à zona 

norte e área suburbana (ABREU, 2011). Com isso, núcleos residenciais foram se formando em 

torno das estações e as ruas próximas às vias férreas tornaram-se eixos de acesso aos bairros, 

atingindo também os municípios vizinhos da região metropolitana (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2015). O transporte foi, portanto, o responsável por começar a transformar 

radicalmente a forma urbana da cidade e a dar a ela uma estrutura espacial estratificada em 

termos de classes sociais. 

A partir dos anos 1960, a maioria das viagens começou a ser feita por ônibus, sendo que 

em 1964 ocorreu a completa extinção dos serviços de bondes. Apesar da incorporação do 

sistema de metrô na RMRJ a partir de 1970, o transporte por ônibus ainda era prevalente, 

respondendo por cerca de 71% das viagens metropolitanas (HICKS JUNIOR; SEELEMBERG, 

1981).   



 

Conforme relatório do Observatório das Metrópoles (2015), o deslocamento por meio 

de transporte público vigorou fortemente até os anos 2000. O estudo ainda complementa que, 

embora na década de 1960 o uso do automóvel no Brasil tenha passado a ser incentivado, 

somente a partir de 2005 as viagens por veículos particulares começaram a predominar, 

elevando, portanto, os tempos de viagens entre casa e trabalho em razão do aumento da frota e 

dos congestionamentos.  

Na RMRJ, a maioria das viagens (34%) é feita a pé, como mostra a Pesquisa Origem 

Destino da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (2005). Entre os modais motorizados, o que 

aparece em primeiro lugar é o transporte rodoviário, realizado pelos ônibus municipais e 

intermunicipais é o mais utilizado pela população, respondendo por 33,1% das viagens.  

Segundo o Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, atualmente, o sistema de transportes da RMRJ conta com duas linhas de metrô 

(a terceira está em construção), seis linhas de trem e um serviço de barcas, além de uma extensa 

frota de ônibus intermunicipais.  

Ainda de acordo com o PDTU, os municípios de Nilópolis, Mesquita, Queimados, 

Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé 

são atendidos pelo modal ferroviário da Supervia (trem). Nos demais municípios, esse modal é 

inexistente, sendo que a maioria dos deslocamentos é feita através de ônibus intermunicipais. 

O modal viário (barcas) atende apenas o município de Niterói.  

A cidade do Rio de Janeiro tem investido em outros tipos de transporte coletivo, tais 

como o VLT e o BRT, com a função de eliminar parcela considerável de automóveis, motos e 

ônibus das ruas. A capital possui ainda 361 km de ciclovias, a maior extensão do país.  

O município do Rio de Janeiro é servido por cada um dos modais citados por ser a 

principal cidade da região metropolitana. A variedade de modais oferece vantagens aos usuários 

do transporte público, que podem escolher como farão seus deslocamentos a partir de critérios 

como proximidade dos pontos de parada, velocidade, preço das passagens, etc. Entretanto, a 

análise empírica não permite avaliar os tempos de deslocamento por modal utilizado devido à 

inexistência deste quesito no Questionário da Amostra.  

Segundo Vetter et al (1981), na RMRJ, a ação do Estado privilegia grupos 

socioeconômicos de maior poder aquisitivo com os serviços e infraestruturas urbanas, inclusive 

os serviços de transporte. Na realidade, conforme Abreu (2011), isso sempre ocorreu na cidade 

do Rio de Janeiro desde o século XIX, quando políticas públicas eram implementadas, 

principalmente, na zona sul da cidade, visando ao aperfeiçoamento dos serviços e 



 

embelezamento da região. Ainda de acordo com este autor, no subúrbio, as melhorias propostas 

visavam apenas o poderio econômico de empresários e não o bem-estar da população. 

 

3. METODOLOGIA 

Como forma de atender os objetivos do presente artigo, foram considerados apenas os 

movimentos pendulares intermunicipais dentro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ou 

seja, deslocamentos diários da população entre cidades da RMRJ por motivo de trabalho.  

O segundo recorte metodológico estabelecido se refere ao tempo habitual gasto no 

deslocamento entre a residência e o trabalho. Conforme dito anteriormente, o trabalho visa 

compreender o perfil da população que gasta mais de 2 horas no trajeto casa-trabalho. Sendo 

assim, comparar-se-á, através da estatística descritiva, as características sociodemográficas de 

quem gasta menos de 2 horas e mais de 2 horas no trajeto entre moradia e trabalho, a saber: 

sexo, idade, cor/ raça, estado civil, escolaridade e renda bruta mensal do indivíduo no trabalho 

principal. Embora se saiba que o primeiro grupo (aqueles que gastam menos de 2 horas) seja 

heterogêneo, por englobar pessoas que gastam menos de 5 minutos até 120 minutos em seus 

deslocamentos diários a trabalho, considerou-se que essas pessoas poderiam ter perfis 

claramente distintos daquelas que gastam mais de 2 horas.  

Os resultados foram obtidos a partir da análise de microdados do Censo Demográfico 

de 2010, os quais foram executados no software estatístico SPSS.  

 

4. RESULTADOS 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, observou-se que, na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas trabalhava no próprio domicílio e no 

município onde residia (cerca de 80,5%, o que corresponde a 4.290.756 pessoas) e 18,8% 

trabalhavam em outro município (1.002.518 pessoas) (Tabela 1).  

 

 

 

 



 

Tabela 1: Em que município, Unidade da Federação ou país estrangeiro trabalha - Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, 2010 

  RMRJ 2010 

 No próprio domicílio 1.177.127 22,1% 

 Apenas neste município, mas não no próprio domicílio 3.113.629 58,4% 

 Em outro município 1.002.518 18,8% 

 Em país estrangeiro 1.580 0,0% 

 Em mais de um município ou país 34.050 0,6% 

Total 5.328.904 

 Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico de 2010 

   

Considerando essas pessoas que trabalham em outro município (1.002.518), 87,8% 

delas retornam para casa diariamente do trabalho. Portanto, em 2010 a RMRJ contava com 

880.562 indivíduos que executavam o movimento pendular em função do trabalho.  

Dentre essas pessoas que executavam o movimento pendular na RMRJ em 2010, 63,3% 

eram homens, e 36,7%, mulheres. Isso significa que, apesar do ingresso da mulher no mercado 

de trabalho, longas distâncias e o risco das viagens podem ser um entrave para o fato de 

mulheres realizarem os movimentos pendulares intermunicipais na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro.  

Do total de pessoas que faziam deslocamento pendular, a maioria pessoas era solteira 

(48,3%). Em relação à cor/ raça, não há diferença significativa entre brancos e pardos, sendo 

aqueles 40,9% e estes, 42,9%. Aproximadamente 28,9% dos indivíduos que faziam movimento 

pendular possuía de 15 a 29 anos de idade, e 41,5% tinham entre 30 e 44 anos. Quanto à 

escolaridade, a grande maioria (42,0%) tinha o Ensino Médio como curso mais elevado 

frequentado, outros 18,0% possui o Ensino Fundamental completo e 15,2% concluiu o Ensino 

Superior. Apenas 4,0% cursou algum nível de pós-graduação.  

Com relação ao tempo gasto, 9,0% levava menos de 30 minutos para realizar o trajeto 

casa-trabalho e 31,0% gastava entre 31 minutos e 1 hora. Outros 46,1% demoravam entre 1h e 

2h no trânsito, e cerca de 13,9% levava mais de 2h para realizar o trajeto. Isso significa que, em 

um dia, a pessoa gasta 4h ou mais no trânsito realizando os trajetos casa-trabalho e trabalho-

casa. Esse tempo pode ser considerado perdido, uma vez que as pessoas poderiam utilizar esse 

tempo trabalhando, estudando ou até mesmo desfrutando de momentos de lazer ou descanso. 

Fazendo uma análise do perfil de tais pessoas que permaneciam mais de 2 horas no 

trajeto casa-trabalho, percebe-se pouca diferença em relação ao perfil de quem realizava o 

mesmo movimento pendular dispendendo menos de 2 horas diárias.  



 

O percentual de mulheres que realizavam o movimento e gastavam mais de 2 horas no 

percurso entre residência e trabalho era de aproximadamente 39%, contra 36,3% das que 

levavam menos de 2 horas. Cerca de 47% das pessoas eram solteiras e 43%, casadas, o que não 

difere significativamente dos percentuais do perfil oposto (48,4% e 42,8%, respectivamente). 

Em relação à variável cor/raça, é menos frequente a categoria de quem gasta mais de 2 

horas no trajeto casa-trabalho entre as pessoas que se autodeclaram brancas do que entre as 

pretas e pardas. (Figura 1). 

 

Figura 1: Distribuição de cor/ raça entre quem realiza movimento pendular e gasta menos de 2 horas no trajeto 

casa-trabalho e quem realiza movimento pendular e gasta mais de 2 horas, Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

- 2010 

 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico de 2010. 

 

Quanto à idade, nota-se diferença na faixa etária de 15 a 29 anos, em que uma parcela 

maior passa menos de 2 horas no trânsito durante o trajeto casa-trabalho. O oposto se observa 

para a faixa etária de 45 a 59 anos. Quem possui entre 30 e 44 anos, não há distinção entre os 

grupos que gastam menos de 2 horas e mais de 2 horas no trajeto casa-trabalho (Figura 2). 
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Figura 2: Distribuição da faixa etária entre quem realiza movimento pendular e gasta menos de 2h no trajeto casa-

trabalho e quem realiza movimento pendular e gasta mais de 2h, Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 2010 

 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico de 2010. 

 

A Figura 3 retrata a variável escolaridade e, por ela, nota-se que quanto maior o número 

de estudo (em anos), menor a frequência do grupo que leva mais de 2 horas no trajeto casa-

trabalho.  

 

Figura 3: Distribuição da escolaridade entre quem realiza movimento pendular e gasta menos de 2h no trajeto casa-

trabalho e quem realiza movimento e gasta mais de 2h, Região Metropolitana do Rio de Janeiro - 2010 

 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico de 2010. 
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Através da Figura 4, pode-se perceber que, quanto maior a renda, menor o percentual 

de pessoas que permanecem mais de 2 horas no trânsito no trajeto casa-trabalho. O percentual 

desta categoria varia de 13,8% até 8,2% para os grupos de até 2 salários mínimos e de mais de 

9 salários mínimos, respectivamente.   

 
Figura 4: Distribuição do tempo habitual gasto de deslocamento no trajeto casa-trabalho segundo a renda, Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro - 2010 

 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico de 2010. 
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para o trabalho (IPEA, 2013). No entanto, não se deve esquecer do sistema de transportes 

utilizado para tal, do aumento das taxas de motorização e dos níveis de congestionamento. 

Segundo o Observatório das Metrópoles (2015), a expansão da infraestrutura de 

transportes pode ajudar a reduzir os tempos de viagem por um certo período de tempo, mas seus 

efeitos positivos diminuem com o tempo à medida que a demanda de viagens se aproxima do 

ponto de saturação do sistema em termos da capacidade máxima de passageiros e veículos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise de resultados obtida através dos microdados do Censo Demográfico 
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houve diferença significativa entre os perfis comparativos de tempo para quem realiza o 

movimento pendular em relação às variáveis sexo, idade e estado civil. Ou seja, comparando-

se aqueles que levam menos de 2 horas e aqueles que levam mais de 2 horas no trânsito durante 

o trajeto casa-trabalho, os indivíduos se assemelham, demograficamente.  

Em relação à cor/raça, a principal diferença apresentada foi a menor frequência do 

movimento pendular mais demorado (superior a 2 horas) por quem se autodeclara como cor/ 

raça branca. As raças parda e preta são mais frequentes no grupo de quem leva mais de 2 horas 

no trajeto casa-trabalho diariamente. 

A variável renda, bem como a escolaridade, parece explicar o contexto da mobilidade 

urbana. Quanto maior a renda e a escolaridade do indivíduo, menor é o tempo habitual gasto no 

deslocamento da residência ao trabalho.  

No entanto, a crescente taxa de motorização individual também contribui para níveis 

cada vez mais altos de congestionamento nas grandes metrópoles. Uma alternativa para tal 

problema seria o investimento no planejamento urbano e no sistema de transportes, com a 

integração de distintos modais, melhoria dos serviços e extensão da cobertura geográfica dos 

transportes. Tais soluções seriam imprescindíveis para a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, cujo sistema de transportes se mostra insuficiente para atender toda a população de 

forma eficiente. 

A variável de tempo médio de deslocamento casa-trabalho, nova no questionário da 

Amostra do Censo Demográfico 2010, revela grande potencial para estudo das condições de 

mobilidade, principalmente no caso de uma Região Metropolitana, onde as distâncias podem 

ser determinantes da qualidade de vida. Entretanto, a análise poderia ser mais refinada com a 

inclusão de informações acerca do modal principal usado para a realização desses movimentos.  
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Tabela 2: Matriz de Movimento Pendular entre os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
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Belford Roxo     1540     14 145 117   1084 432 58 4037 31 306   1291 169 1620 72   10.916 

Cachoeiras 

de Macacu 
      108 164     21       57       8 21 42 12   10 443 

Duque de 

Caxias 
11215 13   314 254 154 189 6083 62 1020 933 1060 4001 40 470 37 13920 767 10135 49 23 50.739 

Guapimirim   21 27   12     652       33   15       19       779 

Itaboraí 21 424 20 58       253 144   11 778 23   89 511 216 3603 10 12 1251 7.424 

Itaguaí 143   191   9   62 80 10 56 63 52 700 53 43   3498 58 173 1698   6.889 

Japeri 23   42   9     9 12 121 104 22 451 149 427   169   54 72   1.664 

Magé 88 33 1148 1391 221 12     13     130 15       142 382 117     3.692 

Maricá   6 64   286     19     8 459 14       251 1030 20   34 2.191 

Mesquita 738   75       199       779 12 2047   280   581   417 55   5.183 

Nilópolis 535   171     19 232     3493   49 2927 57 388   1708 42 1564 48   11.233 

Niterói 769 350 1453 269 11853 36 114 1107 5040 231 395   1280 26 219 340 7910 87877 1006 62 730 121.067 

Nova Iguaçu 10386   1480 10 24 66 1692 156 19 6224 2568 185   439 3535 11 5339 47 3291 326   35.798 

Paracambi           56 251     46 18   42   104   155   11 179   862 

Queimados 365   113       692 41   244 112 11 2086 207     665 21 305 75   4.937 

Rio Bonito   22     312     20 14   8 136 20       16 242     997 1.787 

Rio de 

Janeiro 
60338 391 86973 1729 9295 5996 12697 14414 7161 24973 24770 49878 85714 1482 17717 483   59855 69994 5628 459 539.947 

São Gonçalo 37 150 224 158 8358     479 1856 10 49 8363 153 15 42 262 1350   70 24 586 22.186 

São João de 

Meriti 
5844   3137 40 12 11 103 68 40 1464 1354 44 2766   514   3559 41   89 10 19.096 

Seropédica 17   20     347 257 13   33 41 27 455 397 25   1271   44     2.947 

Tanguá         400             35       290 42 131       898 

Total 90.519 1.410 96.678 4.077 31.209 6.711 16.633 23.532 14.371 38.999 31.645 61.389 106.731 2.911 24.159 1.942 42.104 154.326 88.843 8.389 4.100 850.678 



 

 


