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TIPOS DE MAPAS UTILIZADOS NO ESTUDO 
 

Os mapas selecionados seguem uma lógica na forma de 
representação e nos tópicos selecionados. Para as 
representações temos as seguintes formas: 
 
Coloridos, representando números reais ou porcentagem, 
podendo estar associados aos de círculos proporcionais. Deve-
se prestar bastante atenção nas legendas. 
 
  

Em nuvens de pontos, representando um determinado 
número de unidades por pontos. Tem-se desta forma uma 
idéia de densidade. 
 
Em círculos proporcionais, o tamanho do círculo representa 
uma grandeza. Nos mapas a grandeza é variável e, nem 
sempre os círculos representam em seu tamanho a mesma 
grandeza. Observar com cuidado esse aspecto.  
 
Em dois semi-círculos proporcionais: representam duas 
grandezas em comparação. 
 



SETOR CENSITÁRIO 
DO IBGE 

Setor Censitário é unidade territorial 
de coleta das operações censitárias, 
definido pelo IBGE, com limites 
físicos identificados, em áreas 
contínuas e respeitando a divisão 
político-administrativa do Brasil. 



EXEMPLO DE UM SETOR CENSITÁRIO 
164 domicílios com 400 moradores 



SETOR CENSITÁRIO 
DO IBGE 

Para Londrina o número de 
Domicílios nos Setores Censitários 
variou de 1 a 685 com média de 244. 
Em termos populacionais variou de 3 
a 1815 com média de 748. 

O próprio tamanho do Setor 
Censitário nos dá uma idéia da 
densidade populacional. 



LONDRINA URBANA 
         E 
SETORES CENSITÁRIOS 



REGIÃO E BAIRROS 



REGIÃO E BAIRROS 



REGIÃO E BAIRROS 



REGIÃO E BAIRROS 



REGIÃO E BAIRROS 



Dinâmicas demográficas 



PESSOAS RESIDENTES = 489.545 



CRIANÇAS= 69.874 
 



Considerou-se como alfabetizada a 
pessoa capaz de ler e escrever um 
bilhete simples no idioma que 

conhecesse. 
Foi considerada analfabeta a pessoa 
que aprendeu a ler e escrever, mas 
que esqueceu devido a ter passado 
por um processo de alfabetização que 
não se consolidou e a que apenas  
assinava o próprio nome. 
 



8.512 

CRIANÇAS 
NÃO ALFABETIZADAS 



JOVENS= 83.399 
 



535 

JOVENS 
NÃO ALFABETIZADOS 



ADULTOS= 260.541 
 



8.190 

ADULTOS 
NÃO ALFABETIZADOS 



IDOSOS= 42.124 
 



7.475 

IDOSOS 
NÃO ALFABETIZADOS 



BRANCOS = 343.764 



PRETOS = 20.899 
 



PARDOS = 104.454 



AMARELOS = 17.021 



Brasil 



Brasil 



Média do Número de Moradores 
Por Domicílio em Londrina = 3,07 

Domicílios Particulares Permanentes  
 159.687 

Abaixo da Média 



Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que 
se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que 
esteja sendo utilizado como tal. Os critérios essenciais desta 
definição são os de separação e independência. 
 
A separação fica caracterizada quando o local de habitação for 
limitado por paredes, muros ou cercas e coberto por um teto, 
permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, isolar-se 
das demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ou consumir 
seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando, total ou 
parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. 
 
A independência fica caracterizada quando o local de habitação 
tem acesso direto, permitindo a seus moradores entrar e sair sem 
necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. 



Domicílios em Aquisição = 19.485 
Domicílios  Quitados = 87.135 

 DPP 



Domicílios Alugados = 40.444 



CASAS = 122.706  
APARTAMENTOS = 33.699  



Domicílio particular permanente de uso ocasional 
É o domicílio particular permanente que servia 
ocasionalmente de  moradia  na data de referência, 
ou seja, era o domicilio usado para descanso de fins 
de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data 
de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem 
presentes. 

Domicílio particular permanente vago 

É o domicílio particular permanente que 
não tinha morador na data de referência, 
mesmo que, posteriormente, durante o 
período da coleta, tivesse sido ocupado. 



DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES NÃO OCUPADOS 

14.603 



DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES NÃO OCUPADOS 

 3.708 

10.895 



NÚMERO DE MORADORES NOS DOMICÍLIOS 

Domicílios  com 1 morador= 21.144 

Domicílios  com mais de 7 moradores = 3.008 



BANHEIROS 

Considerou-se como banheiro o 
cômodo que dispunha de chuveiro 
(ou banheira) e vaso sanitário (ou 
privada) e de uso exclusivo dos 
moradores, inclusive os localizados 
no terreno ou na propriedade. 



NÚMERO DE BANHEIROS NOS DOMICÍLIOS 
 Com 1 Banheiro = 95.995-DPP 

Com 4 ou mais Banheiros = 6.277-DPP 



ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

17.363 

13.352 



Índice de Carência Habitacional - ICH  

Índice de Carência Habitacional - ICH. A proposta de 
formulação deste índice busca oferecer uma alternativa de 
organização e resumo de resultados que se pautem por 
padrões de oferta de serviços essenciais a habitação (IPPUR, 
2003).  
 
Para tanto, o índice classifica, segundo os parâmetros 
propostos do IBGE algumas variáveis como “adequadas” e 
“inadequadas”, da seguinte forma: 
 
· Abastecimento de agua: Rede Geral com Canalização, Rede 
Geral com Canalização só no Terreno, Poço com Canalização 
(adequados); e Poço com Canalização só no Terreno, Poço sem 
Canalização e  outros definidos como inadequados. 



Índice de Carência Habitacional - ICH  

· Tipo de escoadouro sanitário: é considerado adequado: Rede Geral e 
Fossa Séptica. Os inadequados são domicílios que possuem a  seguinte 
destinação: Fossa Rudimentar; Vala Negra, Rio, Lago ou Mar, Outro e 
Sem Banheiro ou Sanitário. 
 
· Destinação do lixo: Coletado Direto e Coletado Indireto são 
considerados adequados; e Queimado, Enterrado, Jogado no terreno, 
Jogado em rio, lago ou mar e Outros são considerados inadequados. 
 
Cada variável possui um peso, e o índice final será construído através 
da media ponderada: ICH-Água: peso 3; ICH-Esgoto: peso 2; ICH-Lixo: 
peso 1. 
 
Para uma hierarquização do ICH foram estabelecidas três categorias 
definidas como: ICH entre 0 a 0,5 é considerado Extremo Índice de 
Carência, de 0,5 a 0,8 Alto Índice de Carência e de 0,8 a 1 Baixo Índice 
de Carência. 



% Moradia Adequada 



% Moradia  Semi-Adequada 



PADRÃO DE OCUPAÇÃO EM BAIRRO DITO NOBRE 
 



PADRÃO DE OCUPAÇÃO EM BAIRRO POPULAR 



MULHERES RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS 
                                                       62.805 



RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS 10 a 14 anos 
  408 



RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS 15 a 19 anos 
  2.033 
 



RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS mais de 80 anos 
                      3.432 
 



DP-RENDA NOMINAL MENSAL  
PER CAPITA DE  ATÉ 1 SM 
          64.855 

 
DP=DOMICÍLIO PERMANENTE 
 
SM = SALÁRIO MÍNIMO 



DP-RENDA NOMINAL MENSAL  
PER CAPITA DE  3 a 5 SM 
           14.206 



DP-RENDA NOMINAL MENSAL  
PER CAPITA DE  MAIS DE  10 SM 
         3.238 



% DE DOMICÍLIOS PARTICULARES COM RENDIMENTO NOMINAL  
MENSAL PER CAPITA DE ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 



RENDA NOMINAL MENSAL NO SETOR CENSITÁRIO 



AS GRANDES DISPARIDADES 
ESPACIAIS DE RENDA 
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