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O Projeto Conjuntura Costa Verde 
 

 

 

Criado no início de 2016, o projeto Conjuntura Costa Verde é uma 

iniciativa de professores do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da 

Universidade Federal Fluminense, que busca oferecer à comunidade 

um retrato das condições econômicas e sociais dos municípios que 

compõem a Região da Costa Verde, de modo a permitir a 

compreensão da realidade local. 
Seus resultados, sob a forma de um amplo diagnóstico, permitirão 

auxiliar e fundamentar as decisões do poder público e contribuir para o 

debate com a sociedade civil organizada, tendo como finalidade 

promover a melhoria da qualidade de vida e o pleno desenvolvimento 

dos municípios.  

À proporção que o diálogo e discussões com a comunidade e poder 

públicos avancem, novas variáveis serão analisadas e incorporadas ao 

diagnóstico sobre problemas e potencialidades da região. O 

desenvolvimento tout court é um processo e cuja dimensão ultrapassa 

a economia. Por essa razão, propomos o levantamento de dados 

econômicos e sociais e a participação popular da comunidade no 

debate. 

Projeto similar tem sido desenvolvido em outras universidades e 

municípios brasileiros, o que demonstra a relevância do contato entre 

os diferentes agentes envolvidos no debate sobre as políticas públicas 

e o desenvolvimento regional. A proposta Conjuntura Costa Verde 

segue os mesmos passos dessas iniciativas e vem ao encontro das 

necessidades dos municípios, que demandam suporte na elaboração 

de políticas públicas. 
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Objetivos 
 

 

 

O Conjuntura Costa Verde tem como objetivo apresentar, de 

maneira sistematizada, os dados sociais e econômicos dos Municípios 

da Costa Verde aos segmentos sociais que necessitam de informações 

agrupadas e sistematizadas para compreender, analisar e tomar 

decisões. Com isso, o projeto de extensão vai aproximar os resultados 

das pesquisas realizadas no âmbito do Instituto de Educação de Angra 

dos Reis (IEAR), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da 

comunidade local e regional. 

O projeto disponibilizará um conjunto de informações quantitativas e 

análises qualitativas (saneamento, dinâmica econômica, mercado de 

trabalho, transportes, habitação, educação, turismo e segurança 

pública, principalmente) aos poderes públicos municipais e à 

comunidade em geral, de tal sorte a tanto facilitar a participação 

popular qualificada, quanto apoiar a formulação das políticas públicas 

necessárias ao desenvolvimento econômico e social dos municípios 

que compõem o recorte espacial deste projeto. 

Conforme o estudo Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC), os municípios brasileiros encontram dificuldades na 

elaboração de políticas públicas. Tais dificuldades são o resultado, entre 

outras coisas, da falta de estudos sistematizados e propositivos, muito 

em decorrência da ausência de corpo técnico. O objetivo subjacente 

ao projeto de extensão é realizar, de um lado, um diagnóstico dos 

principais indicadores dos municípios da Costa Verde e, de outro lado, 

apoiar na proposição de políticas de gestão e planejamento a partir do 

conhecimento produzido no âmbito deste projeto. Esperamos ainda, 

com essa iniciativa, fomentar a participação popular da comunidade 

nas discussões, a fim de alargar a pauta de preocupações com as 

demandas provenientes da sociedade civil (organizada ou não). 
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Metodologia 
 

 

 

Ao longo do processo de desenvolvimento do projeto Conjuntura 

Costa Verde, foram realizadas, em diversos momentos, a organização 

dos dados prioritários por setores. Parte dos dados está sendo coletado 

a partir de instituições locais e estaduais, localizadas nos municípios da 

Costa Verde e outra parte em bancos de dados, como o do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Fundação Ceperj, como 

a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), a Base de 

dados dos Programas de Transferência de Renda (Indicadores de 

Pobreza e Indigência), o Tesouro Nacional, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), a Relação Anual das Informações Sociais 

(RAIS), entre outros. 

A organização e a sistematização dos dados têm sido acompanhadas 

rigorosamente pelos pesquisadores que compõem o projeto a partir do 

trabalho desempenhado por estudantes e técnicos do IEAR-UFF. Em um 

primeiro momento foram coletados e analisados os dados básicos sobre 

as áreas de educação, saúde, gestão pública, economia, segurança 

pública, trabalho, habitação e mobilidade. Esta etapa consistiu na 

sistematização dos dados sob a forma de tabelas, gráficos e 

cartogramas. 

Os resultados preliminares foram primeiramente discutidos dentro do 

âmbito acadêmico do IEAR-UFF e, posteriormente, apresentados à 

comunidade local por meio de um workshop realizado no município de 

Angra dos Reis. Nesta oportunidade foi possível estabelecer um canal 

de diálogo com a comunidade e o poder público para debater 

problemas e potencialidades da Região da Costa Verde. Foi esta 

também uma oportunidade para apresentar o projeto e seus resultados 

iniciais aos professores, técnicos administrativos e alunos do IEAR-UFF. A 

partir deste primeiro contato foi possível rever as temáticas selecionadas 

e incorporar novas problemáticas ao relatório executivo. Parte deste 

levantamento pode ser observado nas páginas que seguem a este 

relatório. 
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A Situação Geográfica 
 

 

 

A Região da Costa Verde, situada no extremo sul do Estado do 

Rio de Janeiro, assim como muitos municípios brasileiros, necessita de 

informações agrupadas e sistematizadas que permitam estabelecer um 

retrato de suas dinâmicas econômicas e sociais. As principais atividades 

econômicas da região são, respectivamente, o turismo – vinculado às 

belezas naturais, particularmente na Ilha Grande, e ao patrimônio 

arquitetônico e cultural em Parati -, a indústria naval e, em menor 

importância, agricultura, que é desenvolvida principalmente por povos 

tradicionais. 
Vale ressaltar que a Região da Costa Verde está situada numa posição 

geográfica favorável, entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) e a baixada santista, áreas interligadas por meio da BR-101. A 

presença de fixos e amenidades naturais atraíram importantes 

empreendimentos para a região, entre os quais podem ser 

mencionados: Terminal de Angra dos Reis (TEBIG), sob controle da 

Petrobrás, que atua como entreposto (importação e cabotagem) para 

atender refinarias da empresa; Central Nuclear de Angra dos Reis, 

subsidiária da Eletronuclear; Estaleiro Brasfels; universidades públicas e 

privadas, entre as quais a UFF. 

 

 

 



10 

 

A Conjuntura Política 
 

 

 

A  partir dos anos 1930, temos a criação de uma série de órgãos 

e instituições dedicados à elaboração de diagnósticos que visavam o 

conhecimento do território brasileiro e suas dimensões econômica e 

social. Até finais de 1970, ocorreu a construção de uma ossatura estatal 

de planejamento, responsável pela elaboração de sucessivos planos 

econômicos. Anita Kon (2010) mostra que, com a crise dos anos 1980, 

passamos para uma fase de ausência de um plano de desenvolvimento 

nacional, preocupação com o curto prazo e sem visão de futuro, 

predomínio inconteste de planos de estabilização econômica, 

desmantelamento das políticas de desenvolvimento regional e políticas 

de estabilidade e vulnerabilidade externa, com desnacionalização e 

falta de projeto nacional. 

A constituição de 1988 e as atribuições políticas, econômicas e 

institucionais dadas aos municípios ocorreram num momento de 

desmantelamento das estruturas de planejamento, crise econômica e 

abertura econômica. Os municípios tornaram-se responsáveis por uma 

série de serviços, porém, em contrapartida, os recursos permaneceram 

concentrados na esfera federal (REZENDE, 2010). O cenário emergente 

é, portanto, marcado pelo desmantelamento do planejamento e pela 

incapacidade da maior parte dos municípios de constituir corpo 

técnico necessário para realizar diagnósticos e proposições de políticas 

públicas. É nesse bojo, como retrata Brandão (2007), que se expandem 

as propostas localistas de atração de toda sorte de capitais privados 

como alternativa para o desenvolvimento. 

A oferta de um relatório (Conjuntura Costa Verde) ao mesmo tempo 

analítico e sintético à comunidade em geral e os canais de discussão 

que serão criados podem desencadear uma maior participação 

popular na tomada das decisões, o que deve levar ao planejamento 

como um processo de decisão construído política e socialmente. Essa 

maior participação social no processo de planejamento deve levar à 

geração de confiança e aprendizado dos diversos atores envolvidos 

(OLIVEIRA, 2006). 
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Conforme destaca Vainer (2002), a desigualdade social existente nas 

cidades não é só reflexo de processos que ocorrem em outras escalas, 

porque as cidades são também um poderoso mecanismo de geração 

e apropriação da riqueza, cuja distribuição fica à mercê da 

articulações e interesses de classes e frações de classes (elite 

econômica local e regional). Assim, o maior conhecimento da 

comunidade sobre seus problemas e potencialidades é importante 

para desconstruir a pretensa ideia de planejamento de cima para baixo 

(top down) realizado pela tecnocracia e para que ela seja capaz de 

participar efetivamente da tomada de decisões sobre a alocação de 

recursos, de tal sorte a diminuir a desigualdade, melhorar as condições 

de vida e desconstruir as condições de perpetuação do pacto 

conservador responsável pelo aprofundamento da desigualdade 

(THEIS; GALVÃO, 2012). 

No Brasil, a inserção e empoderamento dos atores sociais assume 

relevância a partir da Constituição de 1988 e vem ganhando espaço 

dentro da administração pública como forma de garantir o 

accountability e assegurar a governança multinível. A incorporação 

destes atores pode ocorrer via Conselhos, Orçamento Participativo, 

audiências públicas, entre outros. O novo formato institucional fornece 

uma série de mecanismos para que os cidadãos participem nas 

diferentes etapas do ciclo de políticas públicas avaliando as 

prioridades, propondo soluções para os problemas encontrados e 

avaliando o processo de implementação e os impactos das políticas 

públicas. 

Esse projeto, composto por uma equipe formada por professores e 

alunos de Geografia e Políticas Públicas, representa um esforço de aliar 

os avanços teóricos e técnicos nesses dois campos disciplinares. Nas 

Políticas Públicas, os debates chamam a atenção não só para a 

qualidade do plano, mas também para a implementação, a gestão e 

a participação da sociedade (OLIVEIRA, 2006). A Geografia tem 

defendido, de um lado, que ações em favor da população atreladas 

ao seu respectivo contexto geográfico tende a diminuir a dispersão dos 

esforços e a ineficiências dos meios e, de outro lado, a importância de 

se discriminar espacialmente os incentivos e fazer uso da diversidade 

(setorial, regional, urbana, cultural etc.) como força motora do processo 

de desenvolvimento (THEIS; GALVÃO, 2012). 
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A Conjuntura Econômica 
 

 

 

A  Região da Costa Verde, segundo censo do IBGE de 2010, 

possui 243.500 pessoas, sendo 223.099 (91,6%) urbanas e 20.401 (8,4%) 

rurais. Angra dos Reis tem 169.511 habitantes, dos quais 163.290 (96,3%) 

vivem na cidade e 6.211 (3,4%) no espaço rural. Paraty conta com 

37.533 habitantes, dos quais 27.689 (73,8%) são urbanos e 9.844 (26,2%) 

rurais. Mangaratiba conta com 36.456 pessoas, sendo 32.120 (88,1%) 

urbanas e 4.336 (11,9%) rurais (tabela 01). Pelos dados, Angra dos Reis 

possuiu elevadíssimo grau de urbanização e Paraty exibe mais de ¼ da 

população vivendo no espaço rural. 

 

Tabela 01 – Dinâmica populacional da região da Costa Verde entre 1940 e 2010 

Município Situação do 
domicílio 

Ano 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Angra dos 
Reis (RJ) 

Total 18583 20929 28536 40276 57869 85571 119247 169511 

Urbana 6783 7052 17368 19134 29102 78445 114300 163290 

Rural 11800 13877 11168 21142 28767 7126 4947 6221 

Mangaratib
a (RJ) 

Total 7980 10767 12495 12338 13841 17925 24901 36456 

Urbana 2414 3642 7608 6161 8096 13394 19860 32120 

Rural 5566 7125 4887 6177 5745 4531 5041 4336 

Paraty (RJ) Total 9673 9360 12023 15934 20626 23928 29544 37533 

Urbana 1554 1856 7325 4174 8816 11465 14066 27689 

Rural 8119 7504 4698 11760 11810 12463 15478 9844 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 

 

A partir dos dados demográficos podemos notar que durante o período 

Angra dos Reis cresceu quase 10 vezes em termos de população e que 

Mangaratiba e Paraty cresceram num ritmo mais lento. Todos se 

urbanizaram a partir dos anos 1950, o que reflete o padrão encontrado, 

tanto no país, quanto na América Latina.  
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As maiores taxas de expansão de Angra ocorreram entre 1950 e 1980, 

com taxas decenais de 40%. Nos anos 1990 e 2000, foram superiores a 

20%. Parati também cresceu fortemente entre 1950 e 1980, com taxas 

decenais de 30%. Mangaratiba exibiu forte expansão nos anos 1940, 

1980, finais de 1990 e anos 2010. Sem dúvida, um crescimento acelerado 

que causou impactos regionais e desdobramentos para a atuação dos 

governos locais. 

O processo de ocupação da região ocorreu no século XVI, com a 

fixação da população ao longo do litoral. No século XVIII, a descoberta 

e exploração de ouro em Minas Gerais dinamizou a região, que se 

tornou importante escoadouro dessa riqueza. O declínio da exploração 

aurífera teve poucos impactos negativos na dinâmica regional por 

conta de seu papel de escoadouro de café e chegada de escravos 

para a produção cafeeira no Médio Vale do Paraíba. A partir de 1850, 

com a crise do café e sua expansão para o interior paulista, o fim do 

tráfico de escravos e a interligação ferroviária entre os Estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a região perdeu dinamismo, 

momento de expansão do cultivo da banana e da pesca.  

A partir de meados do século XX, a região passou a receber grandes 

projetos que impactaram na organização do espaço regional. Dados 

do PIB de 2013 indicam que o valor adicionado bruto total da região 

atingiu R$ 11,1 bilhões, sendo o setor de comércio e serviços responsável 

por 51% (R$ 5,7 bilhões), seguido pela indústria (32% ou R$ 3,5 bilhões), 

pela administração pública (17% ou R$ 1,9 bilhão) e agropecuária (1% 

ou R$ 68 milhões). 

 

Figura 01 - Produto Interno Bruto dos municípios da Costa Verde entre 2003 e 2012 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

O PIB de Angra dos Reis foi o que mais cresceu no período, no bojo da 

retomada dos grandes projetos industriais do setor energético e naval, 

marcados por uma demanda intensa por trabalhadores. A organização 

do espaço regional, sobretudo de Angra dos Reis e de Paraty, é 

explicada pelas atividades comerciais, de serviços e industriais. 

Mangaratiba exibe uma dinâmica econômica fortemente atrelada ao 

comércio e serviços, que respondem por 77% do valor adicionado. Nos 

últimos anos, a indústria aumentou seu peso na economia de Paraty e 

a importância do comércio e dos serviços nas economias de Angra e 

Mangaratiba cresceu. Mangaratiba depende, fortemente, das 

atividades de serviços. Em todos os municípios, a importância da 

agropecuária é irrisória.  

Entre 2008 e 2009, cresce abruptamente o mercado de trabalho em 

Angra dos Reis, enquanto que os valores caem para Mangaratiba, 

mantendo somente a média nos dados para o segmento de serviços. 

Paraty exibe uma dinâmica de crescimento gradual dos postos de 

trabalho formal. O mercado de trabalho formal cresce rapidamente em 

Angra entre 2006 e 2014.  

 

Figura 02 – Pessoal ocupado assalariado (2006-2014) 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

Comércio e alojamento e alimentação respondem por grande parte do 

emprego formal em Paraty. Mangaratiba está estruturada em torno da 

economia de serviços. Comércio e indústria de transformação, seguidos 

por construção, alojamento e alimentação e atividades imobiliárias, são 

as principais atividades empregadoras em Angra. 

Até os anos 1940, a população regional se manteve estável, com maior 

importância do espaço rural, onde prevaleciam a caça, a pesca e o 

extrativismo vegetal (banana, por exemplo). A Região da Costa Verde 

conheceu um processo intenso de crescimento populacional e 

urbanização entre finais dos anos 1950 e 1980, no bojo das 

transformações econômicas, sociais e políticas por que o país passou 

nesse período. 

Com a chegada de grandes projetos, relacionados à indústria naval, à 

energia e petróleo, a região passou por profundas transformações. A 

partir dos anos 1990, por conta da maior integração e acesso à região, 

permaneceu a tendência de expansão populacional de décadas 

anteriores, sobretudo por conta da ampliação da atividade 

relacionada à construção e imobiliária e à expansão do turismo (natural 

e histórico).  

Atualmente, a dinâmica econômica e regional é explicada, em grande 

parte, pelas atividades relacionadas ao serviço e comércio e à indústria. 

De fato, a agricultura tem pouca representatividade, restringindo-se à 
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produção de banana e cana-de-açúcar. Mangaratiba é um dos 

maiores produtores de banana do Estado do Rio de Janeiro e, em 

Parati, a produção de cana-de-açúcar está relacionada à produção 

de cachaça artesanal, destinada à comercialização e amplamente 

divulgada no Festival da Pinga, evento realizado na baixa temporada 

e voltado à atração de turistas. 

Apesar do pequeno número de municípios, internamente a Região da 

Costa Verde apresenta diferenças notáveis. Primeiro, do ponto de vista 

da população, o índice de urbanização é alto, mas Parati possui em 

torno de 25% da população no espaço rural. 

Segundo, quanto às atividades econômicas, comércio e serviços e 

indústria respondem por mais de 80% da dinâmica econômica e 

regional, sobretudo nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. 

Mangaratiba, no entanto, exibe uma dinâmica vinculada fortemente 

ao segmento de comércio e serviços, que representam mais de 2/3 do 

valor adicionado bruto. 

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTE), para o ano 

de 2015, mostram o impacto da crise econômica em Angra dos Reis e 

Mangaratiba, que perderam postos de trabalho formais, 

respectivamente, de 4.531 e 55. Apenas Paraty gerou exibiu saldo 

positivo, com 109. Em Angra dos Reis, o maior número de demissões 

ocorreu na construção (2.815) e na indústria de transformação (1.973). 

Quanto à estrutura do emprego, em Angra dos Reis predominam 

comércio, reparação de veículos e objetos pessoais, com 8.064 pessoas 

empregadas, indústria da transformação, com 7.680 pessoas, 

alojamento e alimentação, com 4.219 pessoas, e construção, com 3.337 

pessoas. Em Paraty, os empregos estão concentrados nos serviços, com 

4.151, no comércio, com 1865, e na indústria, com 161. Mangaratiba 

tem a maior parte dos empregos concentrado nos serviços, com 3.320 

pessoas, comércio, com 870 pessoas, construção civil, com 349 pessoas. 

Paraty e Mangaratiba têm estrutura de emprego especializada, 

enquanto Angra dos Reis é mais diversificada. 
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A Conjuntura Social e Habitacional 
 

 

 

Alguns aspectos da infraestrutura urbana podem ser tratados 

dentro de uma discussão mais abrangente sobre a conjuntura regional, 

visto que reproduzem modelos similares de desenvolvimento ao longo 

da história da ocupação territorial dos municípios que compõem a 

Costa Verde Fluminense. De modo bastante geral, pode-se afirmar que 

há condicionantes geográficos que conduziram a organização 

espacial da ocupação, influenciando diretamente a localização das 

habitações e a circulação da população ao longo dos últimos anos. 

Sem dúvida, a atuação dos agentes públicos para dirimir tais 

condicionantes é significativa, tendo em conta o incremento 

populacional nos últimos quarenta anos. No entanto, as medidas 

implementadas por agentes extralocais tiveram impacto direto sobre a 

orientação das políticas públicas e as atuações da população frente às 

questões colocadas pela deficiente implantação da infraestrutura 

urbana. 

As características do sítio urbano das sedes municipais e de seus 

principais bairros atuam como elementos limitadores da ocupação 

urbana. A complexa morfologia, composta por maciços costeiros de 

difícil ocupação, parcas planícies formadas pela deposição de material 

aluvial e marinho, algumas centenas de ilhas e abundante reserva de 

Mata Atlântica, é ainda um fator para a distribuição populacional. 

Soma-se a isso o fato de que significativa parcela dos territórios 

municipais se encontrarem em áreas protegidas por legislação federal, 

estadual e municipal. Além dos fatores físico-naturais, as regulações 

quanto à ocupação do solo e os processos legais e ilegais de ocupação 

e regularização das terras afetam diretamente o quadro de profunda 

desigualdade quanto ao acesso e distribuição dos loteamentos.  

As dificuldades para a ocupação do território se agravam ao se ter em 

perspectiva o processo de crescimento regional recente. Fortemente 

influenciada pela metrópole carioca, a região tem crescido a partir das 

demandas constituídas em outras escalas. A sua situação geográfica 

está diretamente dependente da relação que mantém com a 

metrópole do Rio de Janeiro e, em parte, com a metrópole paulistana. 

O principal eixo de articulação, a rodovia BR-101, tende a concentrar 
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grande parte dos fluxos regionais, articulando, sobretudo, os municípios 

vizinhos à capital fluminense.  

Dois setores são particularmente importantes para a configuração 

regional atual e sua articulação com os centros metropolitanos. O 

primeiro pode ser identificado pela presença de indústrias ligadas ao 

setor energético e naval e parte de sua cadeia produtiva. A entrada de 

tais agentes e suas imponentes estruturas causou um grande fluxo de 

trabalhadores, reorganizando a ocupação do território dos municípios 

e intensificando as demandas sobre as municipalidades, especialmente 

a partir dos anos 1950, junto com a construção da rodovia BR-101 e a 

aceleração dos fluxos inter-regionais. O segundo setor que teve 

acelerado crescimento a partir da década de 1970 foi o turismo, 

auxiliado pela implementação do Projeto Turis e incentivado 

regionalmente pela promoção do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). O modelo de turismo vinculado aos resorts e 

áreas de lazer exclusivas para a elite das metrópoles nacionais do Rio 

de Janeiro e São Paulo se beneficiou dos arrendamentos e grilagens dos 

anos anteriores e ocupou a face litorânea da BR-101, construindo 

diversos enclaves ao longo da costa verde fluminense. Os dois setores 

construíram porções fechadas e voltadas para contextos externos à 

dinâmica tradicional da região, desenvolvendo conflitos com a 

população local ao longo dos últimos quarenta anos. 

O espraiamento da metrópole carioca pode ser nitidamente observado 

pelo crescimento vegetativo da população na região da Costa Verde 

desde os anos 1940. Tal incremento é ainda mais significativo se se tiver 

em conta as médias para a nação e para o estado do Rio de Janeiro. 

Sem dúvida, a estratégia locacional do setor produtivo nacional afetou 

a demanda por habitações e infraestrutura. As estratégias também 

acabaram “empurrando” a população de trabalhadores para os lotes 

lindeiros, nas periferias dos centros comerciais de cada município, em 

áreas de encostas, de difícil acesso e pouca viabilidade técnica para a 

consecução de obras públicas. Além do crescimento da população 

permanente da região, a influência do turismo e seu caráter sazonal são 

particularmente importantes, visto que aceleram a demanda por 

mecanismos básicos de infraestrutura: fornecimento de energia, água 

e meios de deslocamento. 

Os aspectos discutidos acima sustentam a ideia de que a região se 

organiza territorialmente na forma de um arquipélago urbano, com 

aglomerações urbanas dispersas, intercaladas por enclaves territoriais 

turísticos e industriais. Os pequenos núcleos urbanos, os quais são 

formados por bairros de trabalhadores, tendem a se articular 

funcionalmente aos enclaves, que operam como bancos de empregos 

para a população. De forma desagregada, afirma-se a centralidade 
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de Angra dos Reis, pela diversidade de serviços para a sua população, 

atraindo os fluxos regionais dos municípios com menor população, 

como Paraty e Mangaratiba. Áreas de grande densidade populacional 

se concentram no entorno das sedes municipais, especialmente em 

Angra dos Reis, ocupando boa parte dos morros e colinas circundantes. 

A posição marginal da maioria da população de trabalhadores nos três 

municípios é o retrato da desordenada ocupação territorial, causada 

pelas razões da natureza e pelas razões da sociedade faladas acima. 

Para a análise da conjuntura atual da habitação teve-se em conta os 

fatores arrolados acima e suas implicações diretas e indiretas sobre três 

dimensões centrais: a situação do domicílio, a situação do entorno dos 

domicílios e a situação dos habitantes. Os dados recuperados são 

aqueles coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para o Censo de 2010, posteriormente debatidos com a 

população e o poder público em seminário ocorrido em outubro de 

2016 em Angra dos Reis.  

Um ponto importante a ser ressaltado é a predominância do município 

de Angra dos Reis, tanto em relação ao tamanho de sua população, 

quanto ao número de domicílios. O município sozinho concentra cerca 

de 70% da população e dos domicílios localizados na região. 

Figura 03 – Total de domicílios por município (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2016. 
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Um dos primeiros resultados é característico da situação e do papel na 

rede de localidades centrais dos municípios da região. A verticalização 

é ainda um processo pouco desenvolvido, constando o fato de que 

cerca de 95% dos domicílios serem em casas particulares. Dado que 

pode ser observado em todos os municípios que compõem a região. 

Em relação às chamadas “dívidas do século XX”, os dados do Censo 

apresentaram resultados surpreendentes, tanto para os pesquisadores, 

quanto para os membros da população e do poder público da região, 

visto que não pareciam representar “a realidade” dos municípios. 

Segundo os dados do Censo para 2010, 98% do lixo produzido pelos 

domicílios era coletado, bem como 99% das residências possuía energia 

elétrica.  

Os dados, no entanto, pareciam retratar uma situação bem menos 

comum em relação àquela observada nos logradouros dos municípios. 

De certo modo, deve-se ponderar que nos últimos anos as 

municipalidades têm buscado alternativas para a coleta de lixo, em 

parcerias público-privadas, e encontrado na atuação conjunta com a 

União, soluções para o fornecimento de energia elétrica. A efetivação 

de tais medidas pode indicar que os dados não estão “camuflando” a 

realidade, mas indicando um processo em afirmação. 

O ponto que possui maior representatividade se relaciona ao acesso à 

rede geral de esgoto, ainda pouco acima dos 50% para o total da 

população da região. Especialmente em Paraty e Mangaratiba o 

acesso ainda se faz bastante restrito, na ordem de 20% para todos os 

domicílios. O acesso à rede geral de esgotos é ainda um desafio para 

os municípios da região, especialmente quando se tem a dimensão dos 

custos de instalação e de manutenção de equipamentos em uma 

região com os problemas físicos e estruturais ligados à ocupação da 

população: trechos de vales, colinas escarpadas, lotes lindeiros etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Figura 04 – Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Quanto à percepção da população em relação às situações do 

entorno das habitações houve uma ainda maior surpresa por parte dos 

presentes no seminário. Poucos daqueles entrevistados pelo Censo de 

2010 relataram a presença de esgoto à céu aberto (5%), a presença de 

lixo acumulado nos logradouros públicos (3%), a falta de iluminação 

pública (5%), e a falta de pavimentação das ruas (10%).  

O que recebeu maior atenção, no entanto, foi a percepção da 

população em relação aos seus espaços públicos, sendo 

particularmente significativa a queixa sobre a falta de guias para as 

calçadas (27%), a ausência de calçadas (50%), a pouca arborização 

(70%), e a ausência quase total de rampas em calçadas (98%).  

Não se pode extrair ainda significativas conclusões sobre o tema, mas 

há uma indicação de que a situação ambiental do entorno dos 

domicílios tem sido um entrave para o exercício da cidadania 

cotidiana, impondo uma sociabilidade bastante restrita à população. 

Aparentemente há um nítido privilégio do vetor rodoviário frente às 

práticas de pedestrianismo, agravado pela centralidade da praia 

como espaço de lazer para a população e seu vínculo ao setor turístico, 

algo que parece reproduzir a lógica desenvolvimentista em vigor desde 

os anos 1950 no país. 

A demanda pelos serviços de infraestrutura urbana também tendeu a 

subir com o crescimento da população, o qual teve um período de 

aceleração a partir dos anos 1970. A questão colocada pelos 
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participantes do seminário de conjuntura era como as municipalidades 

poderiam agir para conter os problemas causados pelo incremento de 

quase 200 mil habitantes em pouco mais de quarenta anos? A 

população dos municípios, somente no período pós-redemocratização 

mais do que duplicou, tendo o caso emblemático de Angra dos Reis, 

onde mais de 85 mil pessoas passaram a habitar desde 1990.  

Duas dificuldades decorrem daí: como providenciar infraestrutura 

básica para uma população que duplica a cada 20 anos? Ao mesmo 

tempo, como garantir abastecimento de água, energia elétrica e 

saneamento em municípios que são afetados pela sazonalidade do 

turismo? A solução parece ser ainda menos simples quando se 

considera que a população dos municípios possui, em sua maioria 

(78%), uma renda média domiciliar inferior a cinco salários mínimos (R$ 

510,00 em 2010), e uma limitada capacidade de prover meios 

adequados de habitação. Nesta condição vivem um terço da 

população de Angra dos Reis e um quarto da população de 

Mangaratiba, os quais se mantêm em aglomerados subnormais e ainda 

pior qualidade no acesso aos serviços públicos. 

Figura 05 – Aglomerados subnormais 

 

* Não há dados registrados para Paraty no ano de 2010. 

Fonte: IBGE, 2016. 
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Um fator agravante é que a localização das habitações situadas em 

aglomerados subnormais tende a ser aquela caracterizada pelo 

improviso, a autoconstrução e a falta de projeto de instalação em 

morros, margens de ferrovias e rodovias e ao longo das planícies 

inundáveis de rios. Como fatores de risco, tais localizações agravam a 

possibilidade de deslizamentos, alagamentos e assoreamentos. Por 

outro lado, colocam a população em uma posição de extremo perigo 

quando da ocorrência de desastres associados às características 

morfoclimáticas regionais, como os eventos ocorridos no final do ano de 

2010.  

Isto se transforma em um dilema para os habitantes da chamada 

“demanda não-solvável”, ou seja, aqueles que não podem pagar os 

custos do mercado imobiliário formal e que, em razão disso, se situam 

em uma camada irregular de mercado de imóveis. Este circuito inferior 

de terras urbanas sustenta a ocupação permanente de áreas de risco, 

promovendo ou reforçando as demandas para os agentes públicos. 

Como alternativa, o apoio do Estado na relocalização residencial da 

população, a partir de programas como o “Minha Casa, Minha Vida”, 

podem minorar a situação, reduzindo a pressão populacional sobre as 

áreas mais gravemente afetadas pela ocupação humana. 

Os problemas relacionados à habitação da população têm implicação 

sobre a sua mobilidade cotidiana. O crescimento da população exige 

que a articulação de novas áreas seja realizada, aumentando os 

tempos e os custos do transporte, reorganizando os sistemas e 

ampliando os modos.  

Figura 06 – Frota de veículos municipal 
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Fonte: IBGE, 2016. 

 

O aumento das frotas, em consequência, exige a ampliação das 

rodovias e das alternativas de trajetórias, gerando, por sua vez, 

demandas por asfaltamento e regulação de rotas. Acrescenta-se a isso 

a necessidade de realocação da população, o que amplia a malha 

urbana em direção às áreas periféricas dos municípios, e as dificuldades 

já enfrentadas pela população quanto à acessibilidade aos espaços 

públicos, criando outras demandas quanto ao uso de tais espaços pelos 

pedestres. 

São inúmeros os desdobramentos que aparecem a partir de tal situação 

problemática. Nitidamente se apresenta o caso dos deslocamentos 

entre casa e trabalho, majoritários para a análise regional, 

concentrando em boa medida quase todos os modos de circulação 

nos e entre os municípios. Para este tipo de deslocamento, 60% da 

população leva não mais do que trinta minutos para se mover entre os 

dois pontos, o que tende a ser uma expressão das características locais 

de proximidade da população com seus locais de trabalho. Ainda assim 

é significativo perceber que mais de seis mil trabalhadores façam 

deslocamentos diários entre os municípios da região e mesmo para 

outros municípios diariamente. O caso de Mangaratiba é ainda mais 

emblemático, já que quase 20% da população de trabalhadores têm 

seus postos de trabalho em outros municípios. 
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Figura 07 – Trabalho e deslocamento 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

Quanto aos modos, há três importantes desdobramentos. Em primeiro 

lugar, o crescimento da frota de veículos particulares, especialmente 

de motocicletas, demonstra que há por parte da população a busca 

por alternativas de transporte em um contexto local caracterizado pela 

predominância da rodovia na articulação regional. Em segundo lugar, 

a alternativa do transporte marítimo ainda aparece timidamente nos 

dados coletados, sendo vinculada ainda majoritariamente às 

atividades turísticas e de pesca. Por fim, o uso de bicicletas aparece 

como um vetor fundamental nas palavras dos cidadãos, especialmente 

no que se trata do uso cotidiano, mesmo nas distâncias maiores, ao 

longo da rodovia federal. 
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Figura 08 – Tempo de deslocamento da população 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

O quadro panorâmico sobre a mobilidade e a habitação da 

população da região exibe alguns sintomas de uma ocupação 

territorial caracterizada pelas dificuldades impostas pelo cenário físico-

natural, acentuadas gravemente pela desigual orientação do 

mercado de terras e de serviços para a população de classe média-

alta. A retomada de políticas voltadas à população de baixa renda, a 

demanda não-solvável, a partir dos anos 1990 tenta mitigar as 

consequências de um processo acelerado de precarização de suas 

condições de existência. Este quadro precisa ser relativizado a outros 

contextos, bem como articulado a outros temas, como a dinâmica 

econômica, o trabalho, a educação, a violência e a saúde. Outros dois 

pontos parecem ser chaves interpretativas fundamentais: o fato de que 

há poucas áreas habitáveis, forte segregação sócio-espacial e riscos da 

ocupação em áreas de encostas e margens de rios; e a influência da 

metrópole no adensamento urbano e crescimento acelerado da 

população.  

Com isso, os caminhos pensados em cooperação com a coletividade 

se abrem para novas reflexões quanto às situações de habitabilidade 

dos domicílios, seus entornos e a capacidade de a população se 

locomover nestes cenários. Neste contexto, se nota a necessidade de 



27 

 

colocar em perspectiva crítica o uso dos dados oficiais, buscando sua 

leitura a partir da dimensão perceptiva dos agentes que se debruçam 

sobre tais temas diariamente. Esse caminho exige rever alguns 

procedimentos para incorporar as demandas por infraestrutura urbana, 

habitação para a população de renda inferior à cinco salários mínimos, 

segurança frente aos riscos socioambientais, reurbanização dos 

espaços públicos e reorganização dos sistemas de transporte municipais 

e regionais. 
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A Conjuntura Administrativa Pública 
 

 

Para entender a expansão das contratações de servidores 

públicos nos municípios da Costa Verde, desde uma perspectiva 

afastada de lugares comuns de discursos pré-fabricados, é 

fundamental analisar o contexto em que esta se produz. Tomando 

como referência o período entre 2000 e 2015 a população aumenta um 

78,9% em Angra dos Reis, um 81,8% em Mangaratiba e um 82,4% em 

Paraty. Esse significativo aumento populacional vem acompanhado, de 

um maior volume de demanda por serviços e, consequentemente 

também, de um maior volumem de receitas, tanto dos novos habitantes 

como das transferências de recursos financeiros da União e do estado, 

atreladas ao número de habitantes e vinculadas em grande medida à 

contratação de servidores públicos. 

 

Figura 09 – Servidores públicos nas esferas municipal, estadual e federal no Brasil 

(1999-2014).  

 

Fonte: DAPP-FGV 

 



29 

 

Juntamente com o aumento populacional, dois fatores mais 

contribuem para o aumento dos servidores. O primeiro deles é a 

progressiva descentralização de competências acontecida dentro do 

federalismo brasileiro, e que finalmente tem efetivado as disposições 

estabelecidas na Constituição de 1988, de que o município será o 

responsável final pela implementação de políticas essenciais como 

saúde, educação ou assistência social. O segundo dos fatores é a 

paulatina extensão de novas políticas sociais a partir do século XXI, que 

estimulam aos municípios a contratar mais pessoal para conseguir dar 

conta das novas necessidades. 

O aumento de servidores públicos municipais na região da Costa Verde, 

portanto, deve ser entendido num contexto de expansão da 

descentralização política e administrativa e de aumento das políticas 

sociais, que tem tido como consequência que em todo Brasil 

aumentaram os servidores públicos municipais, chegando a superar em 

número aos servidores públicos dos governos dos estados e da União. 

Juntamente com isso, um fator próprio veio a aprofundar mais esta 

realidade, como foi o fato de que em Angra dos Reis, Mangaratiba, e 

Paraty, na última década e meia, a população quase que duplicou. 

Atendendo ao resenhado, é possível observar como entre 2001 e 2015, 

o número de servidores públicos municipais aumentou nos três 

municípios da Costa Verde. Porém a tendência de crescimento mostra 

pautas diferenciadas. Se em Paraty atendemos a um padrão mais 

constante, que indica uma realidade mais planejada das necessidades 

de recursos humanos, em Angra dos Reis e em Mangaratiba 

observamos fortes picos, tanto ascendentes como descendentes, que 

mostram fluxos acentuados tanto na contratação como na demissão 

de funcionários. 

Em qualquer caso, tomando como referência a contratação de 

servidores públicos municipais em todo Brasil em termos absolutos, 

encontramos que os valores encontram-se muito próximo da média, 

mas quase sempre por baixo, sendo que somente Paraty tem 

aumentado os seus servidores numa proporção maior. Em termos 

relativos, pode ser observado como todos os municípios da Costa Verde 

tem aumentado sua proporção de servidores públicos por cada mil 

habitantes a um ritmo maior do que a média do Brasil, sendo que 

também Paraty foi o município em que tal aumento se produz com 

maior intensidade. Porém a situação de partida não era similar, dado 

que Mangaratiba já era o município que mais servidores públicos 

municipais por cada mil habitantes tinha no ano de 2000, continuando 

estando em 2015 em valores que quase setuplicam a média dos 

municípios brasileiros. 
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Figura 10- Servidores públicos municipais na região da Costa Verde. 2001-2015. 

 

Fonte: IBGE 

 

Figura 11 - Aumento de servidores públicos municipais no Brasil e na Costa Verde. 

 1998-2014  2001-2014 2004-2014  

Brasil (munic.)  1,85 mi-4,85 mi  

263%  

97,4%  77,8%  

Angra dos Reis  -  93,6%  66,1%  

Mangaratiba  -  108,6%  67,1%  

Paraty  -  98,3%  96,97%  

Fone: IBGE e DAPP/FGV 
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 2002-2014 

(total)  

2002-2014 

(spm/1000 h)  

Variação (%)  

Brasil (munic.)   15,8-> 24  75,9%  

Angra dos Reis  3550->8302  28,1->44,9  79,8%  

Mangaratiba  2205->5420  84->135,5  80,6%  

Paraty  914->1989  29,8->49,8  83,6%  

Fonte: IBGE e DAPP/FGV 

 

Isto pode nos fazer questionar se são muitos ou são poucos servidores 

públicos municipais contratados pelas prefeituras da região da Costa 

Verde. A resposta é que não existe um parâmetro claro que possa servir 

como referência, e que a média de todos os municípios brasileiros, 

devido à enorme diversidade territorial e regional no Brasil, e às 

características diferenciadas dos diferentes agrupamentos 

populacionais caracterizados como governos municipais, não 

permitem uma comparação simples. Como referência, serve apontar 

que os serviços públicos complexos só podem ser oferecidos com 

abundantes recursos humanos, e que pode existir uma relação causal 

direta entre número de servidores e índice de bem estar humano. 

Portanto, é preciso estabelecer um diagnóstico não simplesmente 

quantitativo, mas qualitativo sobre a realidade dos servidores públicos 

na Costa Verde. Para isso, é importante apontar para duas dimensões. 

A primeira delas o grau de recrutamento meritocrático dos funcionários 

públicos municipais, entendido como a proporção entre pessoal 

estatutário (concursado), celetista, comissionado, estagiário, ou sem 

vínculo permanente.  
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Figura 12- Servidores públicos municipais da Costa Verde por tipo de 

vínculo.  

Fonte: IBGE 

Figura 14 - Expansão dos vínculos estatutários (concursados). 2001-2015. 

 

Fonte: IBGE 
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Figura 15 - Servidores públicos municipais por grau de escolaridade. 

 

Fonte: IBGE 

 

A segunda delas é o grau de formação, entendido como a proporção 

entre servidores com ensino fundamental, médio e superior. Atendendo 

ao grau de recrutamento meritocrático, existem diferencias bastante 

significativas, sendo que Angra dos Reis é o município que mais vínculos 

estatutários tem, com um total de 81% entre o pessoal da administração 

direta e a indireta, seguido de Paraty com um 71%. Mangaratiba, pela 

sua vez apenas conta com um 43% dos seus servidores públicos 

estatutários, tendo um 27% de cargos comissionados e um 30% sem 

vínculo permanente. 

Esta realidade é fruto de escolhas realizadas no processo de expansão 

do funcionalismo público municipal acontecido na última década e 

meia e que foi anteriormente relatado. Pode ser observado como tanto 

em Angra dos Reis como em Paraty, entre 2001 e 2015, o crescimento 

da sua máquina pública, tem vindo acompanhado por uma tendência 

quase paralela na qualidade dos vínculos dos funcionários, 

generalizando os concursos. Em Mangaratiba a expansão dos vínculos 

estatutários é freada abruptamente entre 2004 e 2005 que já nunca 

alcançaram esses níveis, sendo substituídos por formas mais precárias ou 

patrimonialistas de contratação. 

No que se refere ao grau de formação, é observável uma preocupante 

realidade comum em todos os municípios da Costa Verde, que é a 

existência de mais da metade dos servidores públicos municipais sem 
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ensino superior, sendo que tanto em Paraty como em Mangaratiba, 

esta situação perpassa os dois terços. Ou seja, de uma forma mais ou 

menos acentuada, se em termos quantitativos não podia se dar uma 

resposta concluinte, em termos qualitativos sim pode ser diagnosticada 

uma administração pública municipal de muita baixa qualidade, com 

abundância de vínculos precários ou dependentes de patronagem, e 

pouca formação dos recursos humanos. 
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A Conjuntura da Educação 

 

Neste tópico são apresentados dados da educação. Os indicadores 

trabalhados são: matrículas por rede, docentes por rede, número de 

escolas por rede e a proporção alunos/docentes para a referida região. 

Observando os gráficos é possível notar o impacto das decisões do 

federalismo na distribuição de matrículas por ente, os municípios tem 

oferecidos mais vagas nos ensinos pré-escolar e fundamental, sendo 

que no primeiro caso não se observa oferta na rede estadual e no 

segundo caso o número de vagas oferecidas é decrescente enquanto 

no ensino médio observamos a prevalência das instituições estaduais. 

Nota-se também uma redução nas matriculas no ensino médio nas 

escolas estaduais e um leve crescimento nas escolas privadas, no caso 

de Angra e Paraty, contudo em Mangaratiba a totalidade das 

matrículas é na rede estadual, como podemos observar nas figuras 

abaixo. 

Figura 16- Matrículas por Rede Angra dos Reis 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Figura 17- Matrículas por Rede Mangaratiba 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

 

Figura 18- Matrículas por Paraty 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

 

Ao observar o número de docentes por etapa, é possível constatar que 

em Angra dos Reis enquanto a rede particular contrata mais docentes 

no ensino fundamental e médio as redes públicas mantêm o número de 
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professore. Em Paraty há uma alteração no número de professores com 

tendência de aumento nos professores do ensino fundamental e médio 

da rede privada  e pouca oscilação nas demais observações. 

Figura 19- Docentes por etapa Angra dos Reis 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

Figura 20- Docentes por etapa Mangaratiba 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Figura 21- Docentes por etapa Paraty

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

Ao observar o número de escolas por rede é possível constatar o 

aumento no número de pré-escolas nas redes municipal e particular, 

reforçando a ideia do pacto federativo e distribuição de competências, 

o estado deixa de oferecer vagas na pré-escola, enquanto o município 

aumenta o número de escolar e oferta de vagas. Interessante notar, 

também o aumento no número de escolas privadas oferecendo essa 

modalidade de ensino. Observa-se, também o crescimento no número 

de escolas privadas no nível fundamental e médio, enquanto o número 

de escolas públicas permanece praticamente inalterado, com 

exceção de Mangaratiba, onde há u aumento no número de escolas 

públicas de nível médio. 

Figura 22- Escolas por rede Angra

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Figura 23- Escolas por rede Mangaratiba 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

Figura 24- Escolas por rede Paraty 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

 



40 

 

Quando considera-se a média de alunos por professor, constata-se que 

as escolas privadas, em todos os níveis apresentam menos alunos por 

professores, quando comparadas às escolas públicas dos municípios da 

região. 

Figura 25- Média de alunos/ Docentes Angra dos Reis

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

Figura 26- Média de alunos/ Docentes Mangaratiba

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Figura 27- Média de alunos/ Docentes Paraty 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  

Ao analisar o IDEB dos municípios da região observamos que, com 

exceção de Mangaratiba, os municípios apresentam-se abaixo da 

meta estipulada, cabe ressaltar que as metas estabelecidas para 

Mangaratiba e Paraty são coincidentes. 

Figura 28 - IDEB 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015.  
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Os dados nos mostram que há um aumento no número de escolas 

privadas, assim como na oferta de vagas neste tipo de rede, enquanto 

o número de escolas públicas mantêm-se estável ao longo do período 

analisado. É possível notar, também que o número de alunos por 

docentes é historicamente maior nas escolas públicas em todas as 

etapas do ensino, enquanto o ensino privado consegue manter turmas 

com menos estudantes com professores dedicando-se a um numero 

menor de alunos. 
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