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1 INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RM do Rio de Janeiro) foi instituída 
em 1974, após a fusão entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. 
Desde então, houve mudanças na sua composição, com a incorporação e a exclu-
são de municípios conforme a evolução dos critérios adotados, a emancipação de 
distritos, entre outros. Em 2015, a RM do Rio de Janeiro era composta por 21 
municípios, a saber: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 
Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Para-
cambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, 
Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu. A dimensão territorial ocupada corresponde 
a 5.292 km², equivalente a 12% do estado, e concentrava cerca de 72% da popu-
lação (11,8 milhões) do estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2012; Ceperj, 2015). 

O processo histórico de adensamento e expansão urbana é um importante 
fator explicativo da dinâmica dos elementos que afetam a qualidade de vida dos 
indivíduos. O padrão de urbanização que orientou a configuração do território 
metropolitano teve como uma das principais características a exclusão social, ao 
segregar a parcela de menor renda da população em assentamentos urbanos informais 
e loteamentos periféricos. Uma das explicações para este modelo de estruturação é 
a especulação imobiliária, na qual a propriedade da terra assume importante papel 
no que diz respeito ao espaço físico que cada pessoa/família pode ocupar no solo 
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urbano. A busca pela valorização de determinadas áreas centrais cria obstáculos 
para grupos sociais mais vulneráveis terem acesso a moradias adequadas.

Com o crescimento acelerado da população e a ausência de políticas públicas 
específicas para a questão habitacional, prevaleceu a difusão da precariedade e ile-
galidade como componentes principais da formação dos espaços urbanos. Desde o 
final do século XIX, a expansão dos ramais ferroviários e de linhas de bonde foram 
preponderantes para a ocupação dos subúrbios, através da formação de núcleos 
residenciais nas proximidades das estações. A princípio, esta opção de moradia 
não era factível aos cidadãos de baixa renda devido ao alto custo do terreno e do 
transporte. As soluções alternativas concentravam-se em cortiços, estalagens ou 
casas de cômodos, configuração que começa a se alterar a partir de 1910, com a 
redução dos custos de moradia e das políticas que visavam erradicar os cortiços 
(Cardoso et al., 2007).

A falta de alternativa para moradia da população pobre levou à ocupação de 
terras vazias nas áreas centrais da cidade, nas quais predominava a casa autoconstruí-
da sem qualquer planejamento prévio. Esta tendência, que se acentuou na década 
de 1930, evidenciou a urgência da questão habitacional tanto para o poder público 
quanto para as elites locais, visto que se tornara impossível dissociar a paisagem 
carioca, inclusive em suas áreas nobres, do visível crescimento da pobreza. Com 
o processo de conurbação entre o município do Rio de Janeiro e seus adjacentes, 
difundiram-se também os loteamentos periféricos como padrão de habitação; e a 
ausência de legislação para regulamentar o uso do solo levou à regularização de áreas 
precárias em solos frágeis, em grande parte, inadequados para a ocupação urbana. 
Todavia, ao contrário das favelas, essa expansão não possuía o mesmo “impacto 
estético”, caracterizando-se pela invisibilidade.

Os primeiros municípios a receber loteamentos são Nilópolis e, parcialmente, 
São João de Meriti, entre os anos 1930 e 1940, ainda como fruto da urbanização 
direcionada para o oeste, provocada pela expansão do sistema ferroviário. Mas 
será a partir da segunda metade dos anos 1940 que Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu e São João de Meriti viverão uma expansão sem precedentes da produção 
de loteamentos populares. (...) O período de 1960-1990 é marcado por uma 
queda significativa nas taxas de crescimento dos municípios do Rio de Janeiro e 
por um crescimento significativo da periferia, principalmente dos municípios da 
Baixada Fluminense e de São Gonçalo, crescimento também verificado a partir 
dos anos 1980 em alguns municípios mais periféricos, como Itaboraí e Maricá 
(Cardoso et al., 2007 p. 53 e 62).

As iniciativas por parte do setor público para o enfrentamento da problemáti-
ca habitacional até a década de 1970 restringiram-se, em sua maioria, à remoção 
dos indivíduos das favelas, principalmente por meio da construção de conjuntos 
habitacionais nas áreas periféricas, o que provocou forte resistência, além de sua 
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capacidade reduzida de abrangência em relação ao tamanho da população. No final 
da década de 1970, o foco passa a ser a regularização fundiária desses assentamentos 
urbanos, sem impactos expressivos na questão da urbanização, e a criação de novas 
moradias nos moldes dos conjuntos habitacionais, principalmente no subúrbio 
fluminense, prevalecendo os loteamentos nos demais municípios do entorno.

O padrão condutor da expansão da malha urbana da RM do Rio de Janeiro 
apresentou como característica geral, historicamente, a ocupação de áreas com 
infraestrutura e serviços públicos precários ou inexistentes, realçando seu caráter 
dual. A heterogeneidade socioespacial na construção da metrópole contribuiu 
para a formação de áreas urbanas não dotadas de atributos de urbanização, o que 
compromete a qualidade de vida da população, ao criar um hiato de oportunidades 
segundo o local de residência. Nesse contexto, a principal forma de atuação das 
políticas públicas é a intervenção a posteriori, com a provisão de infraestrutura e a 
regularização fundiária em áreas onde já existe a moradia. Esta dinâmica eleva os 
custos ambientais, de instalação e operação da infraestrutura e dos serviços urbanos, 
o que cria mais empecilhos para sua distribuição homogênea em todo o território. 
Com base nesta perspectiva, propõe-se que as variáveis que compõem a dimensão 
urbanização e renda possuem forte correlação com as demais que definem o grau 
de vulnerabilidade social dos indivíduos.

2 JUSTIFICATIVA

O IVS calculado para as UDHs pelo Ipea foi um grande avanço no detalhamento 
geográfico das áreas de vulnerabilidade social nas RMs. Porém, como em todo 
trabalho que adota dados amostrais, há limitações para utilização das informações. 
As cidades do interior do Brasil não possuem UDHs, por isso, nestes casos, o Ipea 
precisou delimitar como limite geográfico o município para o cálculo do IVS no 
Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. Apesar da grande utilidade 
do indicador para o gestor público, nos dois estudos, percebe-se que, no que tange 
às possibilidades de planejamento, os gestores e os pesquisadores das RMs possuem 
agora uma ferramenta de diagnóstico mais “potente” que os do interior. A possi-
bilidade de discussão de informações em espaços geográficos que se assemelham 
ao tamanho de bairros, ou até menores, eleva a qualidade das análises e possibilita 
expor de forma transparente as reais necessidades de determinadas regiões e como 
as segregações urbanas ocorrem no plano geográfico das cidades.

Uma alternativa à adoção de dados amostrais é a utilização de dados censitários, 
que possuem informações para todo o conjunto de municípios brasileiros e são 
formados por recortes geográficos ainda menores que a UDH. A desvantagem do 
emprego de dados censitários em relação aos amostrais é que estes não possuem 
o mesmo detalhamento das informações coletadas de forma amostral nos censos.
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A proposta deste capítulo é, portanto, verificar a correlação de um indicador de 
urbanização e renda, calculado para cada recorte censitário urbano da RM do Rio de 
Janeiro, com o IVS das UDHs para o ano de 2010. A hipótese do trabalho é que os 
setores censitários indicados com maiores carências nos quesitos de urbanização e renda 
coincidem com as UDHs que possuem maiores pontuações no IVS. A base conceitual 
para construção do indicador de urbanização e renda (IUR) é a mesma do IVS Atlas; 
portanto, o indicador também tem “a pretensão de sinalizar o acesso, a ausência ou 
a insuficiência de alguns 'ativos' em áreas do território brasileiro, os quais deveriam, 
a princípio, estar à disposição de todo cidadão, por força da ação do Estado” (Ipea, 
2015, p. 8).

3 METODOLOGIA

O IUR não chega a ser conceitualmente um IVS, como sugerem metodologicamente 
a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – Cepal (Kaztman et al., 
2006) e o Ipea (2015), pois, para tal, seriam necessários dados relativos à dimensão 
capital humano, que são insuficientes nos dados do universo do Censo de 2010. 
Por outro lado, há uma quantidade adequada de variáveis relativas à infraestrutura 
urbana e à dimensão renda e trabalho para seu cálculo. Os indicadores estatísticos 
utilizados na metodologia do IUR foram calculados após a escolha das variáveis 
que possuíam estas tipologias: característica de renda das pessoas, coleta de lixo, 
condição de ocupação no domicílio, entorno do domicílio, fornecimento de 
água, fornecimento de energia, tipo de esgotamento sanitário, tipo de domicílio, 
alfabetização e composição dos moradores nos domicílios.

A semelhança da tipologia dos dados selecionados no universo do censo com 
as variáveis da amostra escolhidas para cálculo do IVS é suficiente para que haja 
suspeita de uma grande correlação entre os indicadores. Além disso, como citado 
na introdução, as características da formação urbana da RM do Rio de Janeiro 
corroboram para que a dimensão infraestrutura urbana tenha relevância na iden-
tificação da qualidade de vida ou ausência desta. Neste viés, há alguns autores que 
conferem um peso considerável à correlação entre infraestrutura urbana e desen-
volvimento social. Christine Kessides, em um paper de 1993 para o World Bank 
(Ipea, 2010), correlaciona diretamente acesso a água potável e esgoto e melhoria no 
tempo de deslocamento entre o trabalho e a casa com aumento da produtividade do 
trabalho e da melhoria do bem-estar das pessoas. Já Charles Choguill3 (1996 apud 
Ipea, 2010, p. 27-31), em artigo para a Habitat international, das Nações Unidas, 
defende que cidades sustentáveis necessitam de infraestrutura urbana, sendo oferta 
de água, esgotamento sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos essenciais 
para o atendimento das necessidades básicas. 

3. Choguill, C. Ten steps to sustainable infrastructure. Habitat International, v. 20, n. 3, 1996. 
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4 CÁLCULO DO INDICADOR DE URBANIZAÇÃO E RENDA

Após a escolha das variáveis que refletem unidimensionalmente condição de indi-
cador social, foi necessário transformá-las em novas variáveis que refletissem, com 
maior poder de explicação, esta sua condição de indicadores estatísticos. A escolha 
por transformar as variáveis de contagem simples em proporções se deu porque 
desta forma a interpretação do dado ficou facilitada. Para cálculo das proporções, 
utilizou-se como quociente as variáveis domicílios ou pessoas, que representam a 
contagem da quantidade respectivamente de domicílios e pessoas por setor cen-
sitário urbano – todas as variáveis representam a proporção de casos em cada setor 
censitário, a lista de indicadores é apresentada no item 10 Modelo.

5 DADOS PADRONIZADOS

Para que todas as unidades de medida ficassem na mesma escala, realizaram-se 
as transformações das variáveis para torná-las comparáveis. Assim, foi possível 
explorar a correlação existente entre as variáveis. Os indicadores estatísticos foram 
padronizados de tal forma que as transformassem em medidas adimensionais e 
preservassem a correlação existente entre estes.

O valor padronizado Z é igual à diferença entre X e a média aritmética µ, 
dividido pelo desvio-padrão σ. Z terá média aritmética µ=0 e desvio-padrão σ = 
1 (Levine et al., 2011, p. 96).

O método de análise dos componentes principais, que será discutido mais 
adiante, que tem como objetivo explicar a estrutura de variância e covariância de um 
vetor aleatório composto de p variáveis, exige transformações nas variáveis originais, 
sendo a mais comum a padronização de variáveis, o que justifica o método. Todas 
as variáveis calculadas foram padronizadas (Mingoti, 2005, p. 59). 

6 ANÁLISE FATORIAL (AF) – REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE 

A escolha por interpretar, ao mesmo tempo, os indicadores estatísticos (variáveis 
calculadas) baseando-se em suas inter-relações (correlações) para identificação 
dos setores censitários com maior ou menor grau de qualidade de vida relativa à 
urbanização e renda leva a um problema que é solucionado por meio da utilização 
de alguma técnica estatística de análise multivariada de dados. Isto porque o que 
se pretende é medir e explicar o grau de relacionamento entre as variáveis sem an-
tecipadamente definir um peso ou um grau de importância para cada uma (Hair 
et al., 2005, p. 67). 
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A escolha pela técnica da análise fatorial exploratória é neste caso a mais 
adequada, pois 

é uma técnica de interdependência na qual todas as variáveis são simultaneamente 
consideradas, cada uma relacionada com todas as outras, empregando ainda o con-
ceito da variável estatística, a composição linear de variáveis. Na análise fatorial, as 
variáveis estatísticas (fatores) são formadas para maximizar seu poder de explicação 
do conjunto inteiro de variáveis, e não para prever uma variável (eis) dependente 
(s). Se tivéssemos de esboçar uma analogia com técnicas de dependência seria no 
sentido de que cada variável observada (original) é uma variável dependente que é 
uma função de algum conjunto latente de fatores (dimensões) feitos eles próprios a 
partir de todas as outras variáveis. Logo, cada variável é prevista por todas as outras. 
De maneira recíproca, podemos olhar para cada fator (variável estatística) como uma 
variável dependente que é uma função do conjunto inteiro de variáveis observadas. 
Qualquer analogia ilustra as diferenças de propósito entre técnicas de dependência 
(previsão) e de interdependência (identificação de estrutura) (Hair et al., 2005, p. 92). 

O objetivo do uso da análise fatorial nesta pesquisa é de redução de dados, 
ou seja, deseja-se resumir as informações contidas nas variáveis originais em um 
conjunto menor de novas dimensões compostas ou variáveis estatísticas (fatores) 
com uma perda mínima de informações. 

Supondo que as variáveis do estudo possuem relação de dependência entre 
si, a variação de uma irá influenciar na variação das outras em algum grau. Espe-
ra-se então que exista um número menor de dimensões ou fatores que o número 
das variáveis originais. A análise fatorial pressupõe que as altas correlações geram 
agrupamento de variáveis que formarão os fatores. Especificamente neste estudo, 
espera-se que um único fator aglutine uma grande quantidade de variáveis altamente 
correlacionadas que expliquem a condição de cada setor censitário. Na prática, isto 
quer dizer que um setor censitário no Leblon indicará uma melhor qualidade de vida 
(em relação à urbanização e renda) que um setor censitário na Rocinha. Conceber 
que seja possível resumir as variáveis do estudo em um único fator parece ser um 
exercício bastante realista, pela própria composição das variáveis. Imaginando-se 
que cada um dos indicadores propostos apresenta uma forte correlação com a 
escala social, então um único fator pode vir a guardar forte interpretação social. 

7 MÉTODO DE EXTRAÇÃO DOS FATORES

Para extração dos fatores foi utilizado o método de análise de componentes principais,

pelo qual se procura uma combinação linear entre variáveis, de forma que o máximo 
de variância seja explicado por essa combinação. Em seguida, retira-se a variância já 
explicada no passo anterior e busca-se uma nova combinação linear entre as variáveis 
que explique a maior quantidade de variância restante, e assim por diante. Este 
procedimento resulta em fatores ortogonais, ou seja, não correlacionados entre si 
(Corrar, Paulo e Dias Filho, 2009, p. 81). 
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Este método se mostrou adequado para a finalidade deste estudo, pois possi-
bilitou a busca por um único fator que explicasse as características de um ambiente 
com melhor ou pior qualidade de vida em relação à urbanização e renda em um 
setor censitário, haja vista que “possibilita determinar fatores que contenham o 
maior grau de explicação da variável possível e também para o tratamento dos 
dados para utilização em outras técnicas estatísticas que sejam prejudicadas pela 
correlação entre as variáveis analisadas” (Corrar, Paulo e Dias Filho, 2009, p. 81).

A busca por um único fator, como já explicitado anteriormente, além de 
estar baseada na sua capacidade explicativa em relação a questões sociais, também 
é importante no sentido técnico, uma vez que a 

análise de componentes principais considera a variância total e determina os fatores 
que contêm pequenas proporções de variância única e, em alguns casos, variância do 
erro. Contudo, os primeiros poucos fatores não contêm variância de erro ou única 
suficiente para distorcer a estrutura fatorial geral (Hair et al., 2005, p. 99). 

A análise dos componentes principais também trouxe uma vantagem essen-
cial para este trabalho. Depois de verificado o componente principal, foi possível 
calcular os valores numéricos (escores fatoriais) para cada elemento amostral 
(caso – setor censitário). Estes escores puderam então ser analisados com outras 
técnicas estatísticas. Neste caso os escores foram calculados (via computação) 
com o método de análise de regressão para que no final do processo fosse possível 
criar um ranking entre os setores censitários, que indicou aqueles com maior 
IUR e vice-versa (Mingoti, 2005, p. 60). 

8 MODELO MATEMÁTICO

O modelo matemático da análise fatorial segue abaixo (Corrar, Paulo e Dias Filho, 
2009, p. 78-79):

.

Em que Xi são as variáveis padronizadas; αi são as cargas fatoriais, que me-
dem o grau de correlação (covariância) entre a variável original e os fatores; Fj são 
fatores comuns não relacionados entre si; e ei é um erro que representa a parcela 
de variação da variável i, que é exclusiva dela e não pode ser explicada por nenhum 
fator nem por outra variável do modelo.

Os fatores são estimados por uma combinação linear das variáveis originais:
;

.
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Em que Fj são fatores comuns não relacionados entre si; ωij são coeficientes 
dos escores fatoriais; escore fatorial é um número resultante da multiplicação 
dos coeficientes (ωij) pelo valor das variáveis originais – os escores representam 
as coordenadas em relação aos eixos; e Xi são as variáveis originais padronizadas.

9 INDICADOR DE URBANIZAÇÃO E RENDA

Como mencionado anteriormente, foi criado um ranking entre os setores censitários. 
Este ranking, baseado na pontuação do IUR (escores fatoriais), tende a variar entre 
-3 e +3 desvios-padrão, com distribuição tendendo a normal. Exemplificando, foram 
obtidos valores muito próximos de -3 ou menores que -3 para setores censitários 
localizados em favelas e valores muito próximos de +3 ou maiores que +3 para 
setores censitários localizados em bairros nobres, como o Leblon, no Rio de Janeiro.

Para delimitação do IUR, foram estabelecidos cortes que representam os 
decis do primeiro fator extraído da análise fatorial. Nesta métrica, os 10% da parte 
inferior da escala social, medida pelo indicador de urbanização e renda, foram 
classificados em estado de “carência extrema”; os 20% da parte superior foram 
classificados como “bom”.

TABELA 1
Indicador de urbanização e renda

Decis (%) Escala social

Corte 10 Carência extrema

Corte 20 Carência forte

Corte 30 Carência média

Corte 40 Carência média

Corte 50 Razoável

Corte 60 Razoável

Corte 70 Razoável

Corte 80 Razoável

Corte 90 Bom

Corte 100 Bom

Elaboração dos autores.

Os recortes para categorização dos decis se mostrou adequado após alguns 
testes com variáveis que apresentaram maiores comunalidades no modelo proposto. 
A seguir, três testes para exemplificação do comportamento homogêneo de algumas 
variáveis nos recortes.



Teste de Correlação Entre o Indicador de Urbanização e Renda (Ceperj) com o 
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nos Recortes Espaciais das Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

 | 23

GRÁFICO 1
Diagrama em caixa: proporção de calçadas no entorno – setores censitários da RM 
do Rio de Janeiro
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GRÁFICO 2
Diagrama em caixa: proporção de pessoas com rendimento de um quarto até meio 
salário mínimo – setores censitários da RM do Rio de Janeiro
(Em %)
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GRÁFICO 3
Diagrama em caixa: proporção de moradias adequadas no entorno – setores censitários 
da RM do Rio de Janeiro
(Em %)
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10 MODELO

A análise de componentes principais iniciou-se com 61 variáveis, culminando em 
um modelo com quarenta variáveis (quadro 1).

QUADRO 1
Modelo original da análise fatorial para os setores censitários

Conjunto de variáveis que em maior proporção no setor 
censitário influenciarão o indicador na direção da categoria 
“carência extrema” para o IUR

Conjunto de variáveis que em maior proporção no setor 
censitário influenciarão o indicador na direção da categoria 
“bom” para o IUR

Rendimentos de até 1 SM mensal Lixo coletado por serviço de limpeza

Cinco ou mais moradores por domicílio Chefe de família alfabetizado 

Domicílios do tipo casa Pessoas alfabetizadas

Moradias semiadequadas Abastecimento de água via rede geral de esgoto

Moradia inadequada Banheiro ligado à rede geral de esgoto

Domicílio próprio Domicílio alugado

Sem medidor de energia Domicílio do tipo apartamento

Banheiro ligado a fossa rudimentar Rendimentos a partir de 2 SMs

Banheiro ligado a vala Até quatro moradores por domicílio

(Continua)
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Conjunto de variáveis que em maior proporção no setor 
censitário influenciarão o indicador na direção da categoria 
“carência extrema” para o IUR

Conjunto de variáveis que em maior proporção no setor 
censitário influenciarão o indicador na direção da categoria 
“bom” para o IUR

Abastecimento de água por poço Medidor de energia exclusivo

Outro tipo de abastecimento de água Há presença de rampa de cadeirantes, arborização, 

O lixo residencial é queimado identificação do logradouro, boca de lobo, pavimentação, 

Há presença de vala no entorno meio fio, calçadas, iluminação pública e moradias adequadas

Há presença de lixo jogado na rua no entorno

Elaboração dos autores.

Os testes que conferiram ao modelo a capacidade de interpretação da estru-
tura de dados foram satisfatórios; o teste de KMO (Medida Kaiser-Meyer-Olkin 
de adequação de amostragem) foi de 0,823, com grau de significância de 0. O 
teste KMO mede o grau de correlação parcial entre as variáveis, indica o grau de 
explicação dos dados a partir dos fatores encontrados na análise fatorial. O índice 
varia entre 0 e 1, sendo o resultado igual a 1 alcançado quando cada variável é 
perfeitamente prevista sem erro pelas outras variáveis. Valores acima de 0,80 são 
considerados admiráveis. Quanto ao teste de significância (Sig.), é recomendado 
que o valor não ultrapasse 0,05. Em relação à variância total explicada, o primeiro 
fator representa 34,617%, atendendo a um nível mínimo para interpretação da 
estrutura dos dados (Hair et al., 2005, p. 98; Corrar, Paulo e Dias Filho, 2009, 
p. 102). 

TABELA 2
Recorte metodológico

Setores censitários urbanos

Recorte metodológico
Base inicial da pesquisa Base final da pesquisa

Perda de 
setores

Proporção

Frequência Proporção Frequência Proporção

Dados faltantes 38 0,2

Belford Roxo 717 3,7 717 3,7 0 0,0

Cachoeiras de Macacu 65 0,3 65 0,3 0 0,0

Duque de Caxias 1.208 6,2 1.207 6,3 1 0,1

Guapimirim 75 0,4 74 0,4 1 1,3

Itaboraí 395 2,0 386 2,0 9 2,3

Itaguaí 143 0,7 143 0,7 0 0,0

Japeri 136 0,7 136 0,7 0 0,0

(Continua)

(Continuação)
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Setores censitários urbanos

Recorte metodológico
Base inicial da pesquisa Base final da pesquisa

Perda de 
setores

Proporção

Frequência Proporção Frequência Proporção

Magé 308 1,6 303 1,6 5 1,6

Maricá 291 1,5 291 1,5 0 0,0

Mesquita 316 1,6 313 1,6 3 0,9

Nilópolis 266 1,4 266 1,4 0 0,0

Niterói 892 4,6 875 4,5 17 1,9

Nova Iguaçu 1.222 6,3 1.221 6,3 1 0,1

Paracambi 58 0,3 56 0,3 2 3,4

Queimados 197 1,0 197 1,0 0 0,0

Rio Bonito 61 0,3 61 0,3 0 0,0

Rio de Janeiro 10.221 52,8 10.163 52,8 58 0,6

São Gonçalo 1.909 9,9 1.877 9,8 32 1,7

São João de Meriti 719 3,7 719 3,7 0 0,0

Seropédica 89 0,5 88 0,5 1 1,1

Tanguá 56 0,3 55 0,3 1 1,8

Total 19.344 100,0 19.251 100,0 93 0,5

2.250 UDHs 19344 100,0 19213 99,8 131 0,7%

 Elaboração dos autores.
Obs.:  Missing 38 setores censitários não possuíam dados para domicílios e pessoas – mínimo de cinco domicílios. Durante 

o cálculo do IUR para os setores censitários, 93 destes foram retirados da base por não possuírem pelo menos cinco 
domicílios no setor. Casos com menos domicílios apresentaram dados missing para uma grande quantidade de variáveis.

O mapa 1 é a representação geográfica do IUR. A tabela 2 apresenta os 
recortes metodológicos e a consequente perda de setores durante a construção do 
indicador. Estas perdas não ultrapassaram 0,7% dos setores pesquisados. Os espaços 
em branco representam setores urbanos com menos de cinco domicílios ou setores 
censitários rurais. Na prática, estes espaços são matas, áreas de preservação, morros, 
lagoas, setores não urbanizados, áreas urbanas isoladas, entre outros.

(Continuação)
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MAPA 1
IUR para setores censitários urbanos da RM do Rio de Janeiro (modelo original) 

Elaboração dos autores.

11 TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE IUR E IVS

Para a comparação entre os indicadores, foi necessário criar um critério de 
comparabilidade entre os modelos, pois se partiu de um problema básico de 
tamanho geográfico dos recortes. A UDH, por ser uma agregação de setores 
censitários, dificultou a comparação direta do IVS par a par com o IUR nos 
setores censitários. A solução foi agregar os setores censitários correspondentes 
a cada UDH utilizando a média das variáveis para esta operação. Desta maneira, 
uma réplica do modelo do IUR foi aplicada no espaço geográfico de cada UDH 
da RM do Rio de Janeiro.

O resultado, como esperado, refletiu exatamente o comportamento das 
variáveis no novo modelo (UDH) quando comparado com o modelo original (setor), 
ou seja, o conjunto de variáveis que em maiores proporções no setor censitário 
influenciam o indicador na direção da categoria “carência extrema” para o IUR se 
equivaleram na UDH. Consequentemente, o mesmo ocorreu com o conjunto de 
variáveis que em maiores proporções no setor censitário influenciam o indicador 
na direção da categoria “bom” (quadro 1).
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Também, como esperado, as comunalidades das variáveis e os resultados dos 
testes foram diferentes. Esta diferença era esperada, pois, mesmo com a homoge-
neidade geográfica das UDHs e de suas características socioeconômicas, o setor 
censitário tem a capacidade de ser ainda mais homogêneo. Isto quer dizer que 
na agregação média realizada a variabilidade das variáveis aumentou, afetando a 
contribuição de cada uma para o novo modelo. Apesar destas diferenças, sutis, 
os resultados finais se aproximaram muito do modelo original. O teste de KMO 
teve resultado de 0,884, com sig. 0. A variância total explicada do novo modelo 
foi de 48,083%.

MAPA 2
IUR agregado para UDH da RM do Rio de Janeiro (novo modelo)

Elaboração dos autores.
Obs.: Assim como no modelo original, os espaços sem informação representam UDH com menos de cinco domicílios ou setores 
censitários rurais.

12 ANÁLISES 

O primeiro passo para verificação da correlação entre os indicadores foi identi-
ficar as UDHs que, na categorização dos indicadores (IUR novo modelo e IVS), 
apresentassem alguma semelhança quando comparadas par a par. Neste tipo de 
comparação, é importante ressaltar dois fatores. O primeiro é que não se pretende 
afirmar uma relação direta entre os indicadores, mas sim que há semelhanças 
suficientes na construção dos seus conceitos; portanto, que é possível tomar esta 
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comparação direta, par a par, como indicativo de grandes semelhanças sociais 
no território. O segundo passo é a respeito dos recortes metodológicos. No IVS 
o recorte é ad hoc, com regras estabelecidas em uma régua de pontuação, com a 
faixa “muito baixa” representando 20% (0 a 0,2) na escala de pontuação; a faixa 
“baixa”, 10% (0,2 a 0,3); a “média”, 10% (0,3 a 0,4); a “alta”, (10%); e a “muito 
alta”, 50% (0,5 a 1). No IUR, as categorizações são realizadas após o cálculo do 
indicador, por meio da análise dos resultados do modelo de AF (ranking de UDH) 
e baseada no tamanho da população, ou seja, a categoria “bom” representa 20% 
da população; “razoável”, 40%; “carência média”, 20%; “carência forte”, 10%; e 
“carência extrema”, 10%. 

Portanto, o critério de comparação foi baseado mais nos conceitos do que nos 
recortes. Independentemente das metodologias, o que se esperou dos indicadores 
foi que, na análise territorial, as características socioeconômicas se assemelhassem, 
de acordo com as categorias estabelecidas, revelando assim a possibilidade de 
comparabilidade.

A primeira fase de comparações foi feita par a par, ou seja, comparando faixas 
semelhantes conceitualmente, por exemplo, IVS muito alta com IUR carência 
extrema e assim por diante. O resultado final geral das comparações par a par foi 
de semelhança de 45,56% do total de UDH (novo modelo) com as UDHs (IVS). 
Ao comparar as categorias dos setores censitários (modelo original), chegou-se a 
um resultado de 36,56% de semelhança entre o IUR no setor censitário quando 
pareado com o IVS. Portanto, mais de um terço dos casos analisados mostraram 
semelhanças diretas, o que é bastante significativo tomando-se que os recortes são 
baseados em metodologias diferentes. 

Após essa primeira rodada de comparações, foram realizadas junções baseadas 
na “vizinhança” dos recortes que não se enquadraram na primeira comparação par 
a par. As junções realizadas nas categorias para o IVS foram: muito alta com alta 
e baixa com muito baixa; já no IUR (novo modelo) foram: bom com razoável e 
carência extrema com carência forte. Após estas junções, uma segunda rodada de 
comparação par a par foi realizada, tendo como resultado uma semelhança de 
17,60% das UDHs (novo modelo) com as UDHs (IVS). Ao comparar as categorias 
dos setores censitários (modelo original), chegou-se a um resultado de 15,58% 
de semelhança entre o IUR no setor censitário quando pareado com o IVS. Estas 
junções foram realizadas para entendimento do quanto havia de variação entre as 
categorias vizinhas para cada tipo de recorte geográfico quando comparadas par a par.

Por fim, foram comparados os casos denominados “diferenças extremas”, ou seja, 
foi realizada uma comparação cruzada com aqueles casos que não se enquadraram na 
primeira e segunda rodada de comparações par a par. O cruzamento foi para casos que 
apresentavam o seguinte resultado: IVS muito alta e alta versus IUR bom e razoável; 
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e IVS baixa e muito baixa versus IUR carência extrema e carência forte. A intenção 
deste cruzamento era captar se havia casos em que os indicadores não demonstravam 
nenhuma semelhança. O resultado encontrado foram diferenças extremas em 1,87% do 
total de UDH. Na comparação das categorias dos setores censitários (modelo original), 
chegou-se a um resultado de 1,02% de semelhança entre o IUR no setor censitário 
quando pareado com o IVS, ou seja, pouquíssimos casos com características muito 
especiais necessitam de uma investigação mais detalhada para interpretação do resultado.

TABELA 3
Resumo das comparações

Resumo das comparações
Par a par da 1a 

rodada
Par a par da 2a 

rodada
Cruzamento dos 
casos extremos

Casos que são vizinhos em  
torno da categoria IVS média 

Total de setores pareados com as UDHs 7.030 2.996 196 9.009

Total de setores censitários (%) 36,56 15,58 1,02 46,85

Total de UDHs 1.025 396 42 787

Total de UDHs (%) 45,56 17,60 1,87 34,98

Elaboração dos autores.

13 ANÁLISES PAR A PAR

No detalhamento dos casos par a par, foi possível perceber um comportamento 
geral quando a análise desceu ao nível do setor censitário: as categorias do IUR 
bom, razoável e carência extrema tenderam a acumular mais setores pareados na 
mesma categoria que o IVS e IUR novo modelo. Já para as categorias carência forte 
e carência média houve uma distribuição maior de caracterização dos setores. Isto 
demonstrou que estas UDHs são pouco homogêneas (tabelas 4 a 8). 

TABELA 4
Análise par a par – categoria IUR bom versus IVS muito baixa

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 1 – Bom 169 100,0

IVS 2010 1 – Muito baixa 169 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência Extrema 0 0,0

4 – Carência Forte 2 0,1

3 – Carência Média 6 0,2

2 – Razoável 97 3,6

1 – Bom 2.594 96,1

Total de setores censitários 2.699 100,0

Elaboração dos autores.
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TABELA 5
Análise par a par – categoria IUR razoável versus IVS baixa

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 2 – Razoável 434 100,0

IVS 2010 2 – Baixa 434 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 37 1,1

4 – Carência forte 34 1,0

3 – Carência média 189 5,8

2 – Razoável 2.716 82,9

1 – Bom 302 9,2

Total de setores censitários 3.278 100,0

Elaboração dos autores.

TABELA 6
Análise par a par – categoria IUR média versus IVS média

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 3 – Carência média 297 100,0

IVS 2010 3 – Média 297 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 149 6,0

4 – Carência forte 410 16,5

3 – Carência média 1.284 51,8

2 – Razoável 635 25,6

1 – Bom 3 0,1

Total de setores censitários 2.481 100,0

Elaboração dos autores.

TABELA 7
Análise par a par – categoria IUR carência forte versus IVS alta

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 4 – Carência forte 105 100,0

IVS 2010 4 – Alta 105 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 296 28,9

4 – Carência forte 308 30,1

3 – Carência média 368 36,0

2 – Razoável 51 5,0

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 1.023 100,0

Elaboração dos autores.
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TABELA 8
Análise par a par – categoria IUR carência extrema versus IVS muito alta

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR Agregação UDH 5 – Carência Extrema 20 100,0

IVS – 2010 5 – Muito Alta 20 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência Extrema 128 70,7

4 – Carência Forte 32 17,7

3 – Carência Média 18 9,9

2 – Razoável 3 1,7

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 181 100,0

Elaboração dos autores.

14 ANÁLISE DAS JUNÇÕES

A análise das junções de categorias foi realizada para uma compreensão de como os 
casos que não foram pareados na primeira rodada se comportavam na comparação 
entre os indicadores. O número de 45,56% de UDHs pareadas na primeira rodada 
foi um resultado muito significativo, que praticamente já comprovou a hipótese 
da correlação entre os indicadores. Os resultados das junções colaboraram nesta 
conclusão.

TABELA 9
Análise das junções – categoria IUR carência extrema/forte versus IVS muito alta/alta

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema/4 – Forte 189 100,0

IVS 2010 5 – Muito alta/4 – Alta 189 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 778 62,9

4 – Carência forte 296 23,9

3 – Carência média 145 11,7

2 – Razoável 17 1,4

Total de setores censitários 1.236 100,0

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema 1.215 98,3

4 – Carência forte 21 1,7

IVS 2010 5 – Muito alta 21 1,7

4 – Alta 1.215 98,3

Elaboração dos autores.

Em uma análise da tabela 10, foi possível avaliar que a composição das 
variáveis do IUR e o peso atribuído a estas no modelo levam o resultado mais em 
direção à carência extrema, já o IVS tendeu para setores situados em UDH com 
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resultado IVS alta. Este resultado reflete que a composição de variáveis de cada 
indicador e seus pesos vão, em certa medida, afastar o resultado da comparação 
par a par da semelhança direta. Por outro lado, as categorias unidas são vizinhas, e 
no território um indicador pode auxiliar o outro para entendimento das nuances 
socioeconômicas do espaço geográfico estudado. Portanto, para entender com 
maior profundidade este salto em uma categoria, é necessária uma interpretação 
mais detalhada de cada indicador no contexto territorial estudado.

TABELA 10
Análise das junções – categoria IUR bom/razoável versus IVS muito baixa/baixa

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR Agregação UDH 2 – Razoável/1 – Bom 207 100,0

IVS 2010 2 – Baixa/1 – Muito baixa 207 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 9 0,5

4 – Carência forte 10 0,5

3 – Carência 15 0,8

2 – Razoável 573 29,3

1 – Bom 1.349 69,0

Total de setores censitários 1.956 100

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 2 – Razoável 394 20,1

1 – Bom 1.562 79,9

IVS 2010 2 – Baixa 1.562 79,9

1 – Muito baixa 394 20,1

Elaboração dos autores.

A interpretação da tabela 10 é similar à da tabela 8, mas nela é possível notar 
que houve mais homogeneidade na concentração dos setores censitários com IUR 
razoável e bom. A incidência de outras categorias foi praticamente insignificante. 
Mesmo pulando uma categoria para comparação, os resultados se mostraram 
consistentes quanto a uma correlação forte entre os indicadores.

15 DIFERENÇAS EXTREMAS

Na sequência de interpretações do banco de dados, restavam os casos que estavam 
flutuando em torno da média, ou seja, vizinhos das categorias carência média do IUR 
e IVS média. A interpretação deste resultado era muito similar à das junções, pois 
se tratavam de casos que pulavam uma categoria. Mas era necessário compreender 
se havia casos que não se encaixavam nas possibilidades até então investigadas. 
Constatou-se a existência de casos que foram denominados diferenças extremas. 
Os resultados são inexplicáveis sem uma investigação do território. Apenas 1,87% 
dos casos estudados se encaixou nesta situação na comparação dos indicadores. 
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Portanto, são situações realmente extremas, que carecem de uma investigação mais 
aprofundada e que não influenciam na hipótese do estudo. 

TABELA 11
Análise das diferenças extremas – categoria IUR bom/razoável versus IVS muito alta/alta

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 1 – Bom 0 0,0

2 – Razoável 15 100,0

IVS 2010 5 – Muito alta 0 0,0

4 – Alta 15 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 0 0,0

4 – Carência forte 2 3,0

3 – Carência média 19 28,4

2 – Razoável 46 68,7

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 67 100,0

Elaboração dos autores.

TABELA 12
Análise das diferenças extremas – categoria IUR extrema e forte versus IVS baixa e 
muito baixa

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema/forte 27 100,0

IVS 2010 1 – Muito baixa/baixa 27 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 79 42,9

4 – Carência forte 71 38,6

3 – Carência média 31 16,8

2 – Razoável 3 1,6

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 184 100

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema 85 46,2

4 – Carência forte 99 53,8

IVS 2010 2 – Baixa 181 98,4

1 – Muito baixa 3 1,6

Elaboração dos autores.

A escolha metodológica por análises comparativas par a par, junções e diferenças ex-
tremas se mostrou satisfatória na tentativa de identificar a correlação entre os indicadores IVS 
e IUR. Como verificado nas análises anteriores, 36,56% dos setores censitários classificados 
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de acordo com seu IUR correspondem diretamente com categorias semelhantes do IVS, 
a ponto de o IUR agregado na UDH representar 45,56% dos casos. Outros 62,43% dos 
setores censitários correspondem quando a categoria comparada é alguma vizinha entre 
os indicadores, ou 52,58% de IUR agregado nas UDH. Os casos de diferenças extremas 
representam, respectivamente, 1,02% e 1,87%. Estes números apontam para uma grande 
semelhança conceitual entre os indicadores, portanto, é interessante verificar seus compor-
tamentos no território.

16 ESTUDOS DE CASO

Para a análise territorial dos indicadores, foram escolhidos critérios que abranges-
sem situações distintas nas comparações entre os indicadores. A primeira escolha 
foi baseada na diferença entre resultados do IVS e IUR e, principalmente, na 
relevância do território para a capital do estado do Rio de Janeiro. A segunda 
escolha teve como critério a abrangência da UDH. Como citado anteriormente, 
há situações em que a UDH representa o limite territorial do município, o que 
limita a possibilidade de interpretação do IVS de forma mais pontual, restringin-
do assim as possibilidades de planejamento a partir do indicador. O último caso 
está relacionado com a ocorrência de diferença extrema entre os indicadores para, 
apenas assim, haver compreensão destas situações extraordinárias. 

16.1 Complexo do Alemão

O Complexo do Alemão é um bairro situado na zona norte do município 
do Rio de Janeiro está subdividido em um conjunto de quinze comunidades 
e é composto por duas UDHs, que possuem, ao todo, 74 setores censitários.  
A maior parte deste território é classificada como área de especial interesse social 
(Aeis), instituída pela Lei Municipal no 4.453/2006, cujo objetivo é funcionar 
como um instrumento de política urbana. Esta medida possibilita ao Estado 
oferecer tratamento diferenciado a determinada área em conformidade com suas 
particularidades socioeconômicas e características físicoambientais, principalmente 
em questões relacionadas à disponibilidade de infraestrutura urbana.

A figura 1 indica que, segundo o estudo realizado pelo Ipea, esta área possui 
Índice de Vulnerabilidade Social entre médio-alto de acordo com a UDH que a 
compõe. Ao utilizar o IUR novo modelo, verificou-se que o resultado indica carência 
extrema em toda a região (figura 2). A análise mais aprofundada desta área, com 
suas especificidades no que tange principalmente às características urbanísticas, 
auxiliará na interpretação desses resultados.
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FIGURA 1
IVS 

Elaboração dos autores.
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FIGURA 2
IUR novo modelo

Elaboração dos autores.
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TABELA 13
Incidência das variáveis com alta cumunalidade por UDH
(Em %)

Variáveis Morro do Adeus Complexo do Alemão

Rendimento de 1/4 até 1/2 SM 27,19 23,76

Pessoas alfabetizadas 82,06 82,05

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 5,97 7,72

Até 4 moradores 75,87 77,94

De 5 a 7 moradores 20,13 19,75

Rendimento de 3 até 5 SMs 0,32 0,61

Entorno – calçada 13,21 7,76

Entorno – meio fio 13,21 9,32

Chefe de família alfabetizado 90,98 88,79

Entorno da moradia adequado 18,9 12,17

Entorno – pavimentação 15,05 10,14

Entorno – boca de lobo 13,21 10,8

Moradia – casa 84,39 92,55

Rendimento de 1/2 até 1 SM 36,82 38,38

Elaboração dos autores.

O processo histórico de ocupação de territórios verticais ocorreu sem planeja-
mento urbano prévio e, em sua maioria, com construções irregulares que cresceram 
exponencialmente ao longo de sua formação. Mesmo após a tendência recente de 
regularização destas áreas, sua configuração topográfica e densidade populacional 
tornam mais árdua a distribuição homogênea de atributos urbanísticos a posteriori. 
Ao se desagregar as variáveis de urbanização, é esperado que quanto mais distante 
do asfalto menor a sua presença; ademais, com base nas premissas da valorização 
do solo, acredita-se que em lugares com menor acesso à infraestrutura urbana ade-
quada também estarão presentes outros indicadores de vulnerabilidade, conforme 
pode ser verificado nos dados apresentados na tabela 13. 

A tabela 13 apresenta um recorte das variáveis do modelo que possuem maior 
poder de elucidação, o que permite também verificar que a região tem elevados 
índices de variáveis com impacto negativo concomitantemente com a insuficiente 
ocorrência das características adequadas. A análise das variáveis relativas aos atributos 
do entorno indica que estas possuem escassa incidência nestes territórios, o que 
influencia negativamente o indicador de urbanização e renda. Os dados relativos 
ao rendimento da população também são um importante fator explicativo do 
resultado de carência extrema desta região, visto que há um alto percentual de 
indivíduos com renda de até 1 SM.
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Conforme exposto, em casos de regiões com características similares às do 
Complexo do Alemão, é esperado que os indicadores relacionados com o ren-
dimento dos indivíduos e com as características de urbanização exerçam forte 
impacto negativo na classificação do índice, e essa diferença de escala entre o IVS 
e o IUR novo modelo pode estar relacionada ao peso distinto que essas dimensões 
provocam no resultado. Todavia, o importante a se reter dessas análises é o fato 
de que ambos os indicadores representam que esta localidade possui necessidades 
singulares que impactam negativamente na qualidade vida dos seus habitantes, 
carecendo de uma implementação mais incisiva de políticas públicas, com fins de 
inclusão social, urbanização e regularização.

FIGURA 3
IUR para setores censitários urbanos

Elaboração dos autores.
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A redução do recorte geográfico a setor censitário possibilita a construção 
de um panorama ainda mais realista e completo sobre os territórios. Os dados 
indicam que a cobertura da infraestrutura urbana é bastante heterogênea entre as 
comunidades da região, apontando para deficiências específicas em determinados 
setores censitários, com indicadores que variam percentualmente de 0-100 em 
alguns casos. O IUR também não possui uma classificação homogênea quando 
aplicado a esta perspectiva, e, apesar de a maioria dos setores se enquadrar na 
categoria carência extrema, há ocorrências de situações que variam de razoável a 
extrema, evidenciando as diferenças internas entre as áreas baixas e altas do bairro. 
Ressalta-se que as variáveis analisadas são relativas apenas à cobertura desses serviços, 
não mensurando sua qualidade.

A fim de evidenciar as disparidades internas apontadas, optou-se por construir 
gráficos a partir da definição de intervalos percentuais de incidência de determinada 
variável. As faixas foram criadas de acordo com a distribuição de cada indicador 
com o objetivo de facilitar a visualização da variância entre os setores censitários. 
Classificaram-se conjuntamente os setores das duas UDHs conforme seu percentual 
de casos com cada uma das características – por exemplo, conforme exposto no 
gráfico 4, 20% dos setores censitários possuem entre 80% e 95% de domicílios 
ligados à rede geral de esgoto.

Os dados a seguir, relativos à cobertura de serviços urbanos de saneamento 
básico (água, esgoto e lixo), indicam que a proporção de domicílios com acesso 
adequado a esses indicadores apresenta grande heterogeneidade nesta área. Consta-
ta-se que o deficit de esgotamento sanitário ligado à rede geral de esgoto é maior do 
que o de abastecimento de água, ocorrendo casos em que nenhuma moradia possui 
esta forma de despejo de dejetos, sendo muito comum a utilização de vala nesses 
setores. A destinação dos resíduos sólidos apresenta uma configuração ainda mais 
grave, com mais da metade dos setores com menos de 20% de domicílios cobertos 
pela coleta de lixo. As condições inadequadas identificadas em algumas localidades 
podem gerar externalidades negativas para toda a população, deixando de ser um 
problema específico e passando a ser geral, uma vez que pode acarretar uma série 
de consequências danosas, tais como: alagamentos e enchentes; contaminação da 
água e do solo; potencialização de desastres naturais; e proliferação de doenças e 
fortes odores.
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GRÁFICO 4
Esgotamento sanitário: rede geral
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 5
Água: rede geral
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 6
Destino do lixo coletado por serviço de limpeza
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.

A questão da energia evidencia um problema de outra natureza, não ligada à 
existência ou não de energia elétrica no domicílio, visto que dos 74 setores apenas 
seis possuem casos de moradia sem acesso à luz – mesmo assim, estes não passam 
de 1,2% em nenhuma das ocorrências. O debate está em torno da legalidade 
da fonte de energia, haja vista a considerável proporção de residências ligadas a 
“outras fontes” de energia, o que, na prática, significa ligação elétrica clandestina. 
Tal cenário é reforçado pelos dados referentes ao medidor de energia, sobre o qual 
se constata um alto índice de inexistência. Ademais, nem mesmo a presença do 
relógio implica necessariamente a veracidade da medição do consumo. 



Teste de Correlação Entre o Indicador de Urbanização e Renda (Ceperj) com o 
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nos Recortes Espaciais das Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

 | 43

GRÁFICO 7
Fonte de energia: distribuidora
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 8
Sem medidor de energia
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.



Territórios em Números: insumos para políticas públicas a partir da análise do IDHM 
e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

44 | 

As informações apresentadas nos gráficos 9 e 10 ilustram características rele-
vantes para a categorização das condições de vida desta região. Os dados referentes 
ao rendimento nominal mensal domiciliar per capita indicam que boa parte desta 
população sobrevive com menos de 1 SM – incluída no cálculo a parcela sem 
rendimento, a qual, ao contrário das demais variáveis, possui uma distribuição 
bem mais homogênea. Ressalta-se ainda que, considerando-se a linha da pobreza 
de R$ 70,00 utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010 – quando o salário mínimo era de R$ 510,00, ou seja, a população 
classificada até um oitavo do salário mínimo (R$ 63,75) –, cerca de 33% dos 
setores possuem mais de 10% dos seus moradores nessa faixa.

GRÁFICO 9
Quantitativo de morador: até quatro
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 10
Rendimento per capita de até 1 SM
(Em %)
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores. 

16.2 Cachoeiras de Macacu

Cachoeiras de Macacu é um município localizado na baixada litorânea do Rio de 
Janeiro. Conforme a Lei Complementar no 21, desde o final de 2013 este território 
foi incorporado à região metropolitana do estado, principalmente devido às exter-
nalidades provocadas pela implementação do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj), no município vizinho de Itaboraí. A região possui cerca de 95,5 
mil hectares, dentre os quais 51,7% consiste em áreas preservadas, e é composto 
por aproximadamente 54,4 mil habitantes. A caracterização socioeconômica e a 
configuração espacial do território são importantes fatores para compreender a 
dinâmica dos indicadores nesta localidade, como a influência na construção das 
áreas que configuram as UDHs por exemplo (IBGE, 2012; Ceperj, 2015). 

Conforme critérios adotados pelo IBGE no processo de delimitação das UDHs,4 
atentando-se para as especificidades de cada região considerada, a área total do município 
de Cachoeiras de Macacu foi considerada como uma única UDH, ou seja, não foi possível 
atender aos preceitos definidos para o recorte da região nesta metodologia, pois “Quando 
o município apresenta uma população pequena, em geral, com apenas uma única área de 
ponderação, ele também corresponde a uma única UDH” (Atlas..., [s.d.]). Por esta razão, o 

4. Ver metodologia relativa à construção das UDHs na plataforma do Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 
(Ipea, 2015). 
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estudo de caso desta região auxilia na compreensão da replicação do IUR para municípios 
do interior do estado com características semelhantes, que dificultam a visualização da 
heterogeneidade intramunicipal através da ferramenta IVS (Ipea, 2015).

FIGURA 4
IVS 

Elaboração dos autores.
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FIGURA 5
IUR novo modelo

Elaboração dos autores.

As figuras 4 e 5 demonstram que o município se enquadra no caso par a par, 
uma vez que o resultado apontado pelo IVS equivale ao IUR novo modelo, ambos 
indicando vulnerabilidade média e carência média respectivamente. É provável que 
o recorte geográfico único para todo território associado com a heterogeneidade da 
distribuição das variáveis tenha influenciado os indicadores em direção à posição 
central. Todavia, a fim de atestar se a hipótese é factível, é necessário investigar o 
comportamento dos dados com maior poder explicativo para o recorte UDH, e, 
a posteriori, a análise do setor censitário auxiliará nesta visualização. A tabela 14 
contém um recorte das variáveis do IUR para UDH.
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TABELA 14
Incidência das variáveis com alta cumunalidade
(Em %) 

Variáveis Cachoeiras de Macacu

Rendimento de 1/4 até 1/2 SM 18,06

Pessoas alfabetizadas 85,93

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 4,84

Até 4 moradores 86,4

De 5 a 7 moradores 12,67

Rendimento de 3 até 5 SMs 4,87

Entorno – calçada 35,89

Entorno – meio fio 60,71

Chefe de família alfabetizado 90,47

Entorno da moradia adequado 60,21

Entorno – pavimentação 65,72

Entorno – boca de lobo 46,49

Moradia – Casa 96,74

Rendimento de 1/2 até 1 SM 34,23

Elaboração dos autores.

A aplicação do modelo de IUR a partir de setores censitários neste território 
possibilita a investigação mais detalhada dos atributos específicos de cada área, eviden-
ciando as diferenças intramunicipais e, portanto, ampliando as ferramentas que podem 
ser utilizadas pelo planejador de políticas públicas de acordo com as especificidades 
internas. Entretanto, o IUR encontra limitações nessa região, uma vez que o indicador 
possui como critério que o setor censitário esteja em área urbana não isolada, o que não 
ocorre com cerca de 40% dos setores. Ademais, conforme explicitado, boa parte do 
território é coberta por áreas preservadas. Esta configuração é comum em municípios 
do interior, porém, como pode ser analisado na figura 6, ainda assim é possível extrair 
uma gama de inferências sobre a qualidade de vida da população. 
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FIGURA 6
IUR para setores censitários urbanos

1 – Bom
IUR Setor Censitário

2 – Razoável
3 – Carência média
4 – Carência forte
5 – Carência extrema

  

Rio de Janeiro

Elaboração dos autores. 

Os resultados do IUR para setor censitário expostos na figura 6 revelam 
a diferenciação entre as localidades que variam de carência extrema até bom, 
reforçando a hipótese levantada. Em aspectos gerais, os setores classificam-se 
desta forma: carência extrema, 7,7%; carência forte, 16,9%; carência média, 
32,3%; razoável, 41,5%; e bom, 1,6%. Verifica-se que há diferenças extremas 
mesmo em setores vizinhos. Para facilitar a identificação das variáveis mais 
críticas que impactam o sentido do indicador, optou-se por construir gráficos 
que permitissem a comparação dessas situações. Neste viés, agregou-se, por um 
lado, os dados referentes aos setores de carência extrema e forte e, por outro, os 
equivalentes a razoável e bom, a fim de realizar uma análise similar à apresentada 
no tópico anterior. 
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GRÁFICO 11
Abastecimento de água na rede geral
(Em %)

11A – Carência extrema/forte 
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Elaboração dos autores. 
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GRÁFICO 12
Esgotamento sanitário – rede geral
(Em %)

12A – Carência extrema/forte 
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Elaboração dos autores.

As informações contidas nos gráficos 11 e 12 enfatizam a diferença de acesso 
ao saneamento básico adequado entre os setores, cuja distância é visivelmente 
significativa. Constata-se também que, no geral, o problema com esgotamento 
sanitário é mais alarmante do que em relação à água, sendo inclusive uma questão 
que vai além das diferenças locais entre os extremos, tratando-se de um problema 
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generalizado do município, que apresenta índices de cobertura muito baixo até nas 
localidades menos vulneráveis. A inadequação dos serviços essenciais gera impli-
cações na preservação ambiental da vasta área protegida da região, representando 
um risco constante de contaminação dos mananciais e consequentes efeitos na 
saúde da população.

GRÁFICO 13
Rendimento per capita de até 1 SM
(Em %)

13A – Carência extrema/forte 
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 14
Entorno moradia adequado
(Em %)

14A – Carência extrema/forte 
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Elaboração dos autores.
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O recorte de variáveis selecionado exemplifica a hipótese sugerida, pois ao 
avaliar a região com base no modelo de IUR para a escala de setor censitário, as 
disparidades internas são realçadas, indicando as necessidades proeminentes em 
cada localidade. Ressalta-se que mesmo os setores considerados bom/razoável 
pela metodologia proposta carecem de determinados atributos que influenciam a 
qualidade de vida da população. Isso pode ser corroborado pelos gráficos 13 e 14, 
que demonstram que de fato há grande discrepância entre as áreas no que tange 
tanto ao rendimento quanto ao entorno adequado, embora, todavia, a incidência de 
características negativas não seja uma particularidade dos setores mais vulneráveis.

16.3 Itaguaí

O município de Itaguaí, que possui cerca de 276 km², uma população aproximada 
de 109 mil habitantes e está localizado no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, 
integra, desde 1974, a RM do Rio de Janeiro. Em 2002, optou pela autoexclusão 
dessa RM, passando a fazer parte da região da Costa Verde. Esta estratégia territorial 
pode ter sido influenciada por benefícios provenientes da sua vocação turística. 
Todavia, em 2009, há novamente uma reconfiguração desta divisão, realocando 
o município naquela RM, sob a alegação de que ocorreram mudanças de rumo, 
principalmente devido aos efeitos do Porto de Itaguaí e da proximidade da Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico – CSA (IBGE, 2012; Rio de Janeiro, 2010). 

Itaguaí está dividido em trinta UDHs, compostas de 143 setores censitários. 
As figuras 7 e 8 possibilitam a comparação entre os resultados obtidos pelo IVS 
e o IUR novo modelo. Em linhas gerais, verifica-se que, comparando as faixas 
conforme suas semelhanças conceituais, 50% enquadram-se no caso par a par. 
Em relação às junções, foram encontrados 43% dos casos nesta categoria. Por fim, 
apenas 7% (dois setores) apresentaram diferenças extremas entre os indicadores 
na abrangência de UDH.
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FIGURA 7
IVS 

Elaboração dos autores. 
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FIGURA 8
IUR novo modelo 

Elaboração dos autores. 

A figura 9 apresenta o resultado do modelo IUR na escala de setor censitário, 
e uma análise global indica que 12,5% dos setores classificam-se como carência 
extrema, 10,5% são carência forte, 24,5% possuem carência média, 51,8% enqua-
dram-se como razoável e 0,7% é considerado bom. A fim de elucidar as possíveis 
causas para a discrepância entre os indicadores, optou-se por analisar mais pro-
fundamente os casos em que ocorrem diferenças extremas quando se comparam 
os indicadores referentes a UDH. Portanto, o foco será dado às duas UDHs que 
divergem por mais de um nível categórico na comparação entre os modelos. 
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A primeira UDH, denominada Serra do Matoso, possui apenas um setor 
censitário e localiza-se no norte do município. Para esta, o resultado do IVS in-
dica vulnerabilidade média, enquanto o IUR novo modelo aponta para carência 
extrema. A investigação da área permite afirmar que se trata de um território com 
características peculiares, as quais causam a distorção de resultados entre os indi-
cadores, podendo ser considerada uma exceção.

FIGURA 9
IUR para setores censitários urbanos

Elaboração dos autores.
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FIGURA 10
UDH Serra do Matoso

Fonte: Google Earth. Acesso em: nov. 2011.
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As imagens da figura 10 demonstram que a área, apesar de classificada como 
urbana pelo IBGE, possui atributos que a caracterizam como rural, e a ausência de 
variáveis de urbanização possui grande influência no resultado do modelo IUR. A 
visão geral aponta que grande parte da área que compõe esta UDH é coberta por 
mata atlântica. Este é um dos exemplos em que a configuração inerente à região 
pode causar interferência no resultado do indicador, o que é corroborado pelo 
recorte de variáveis exposto da tabela 15. 

TABELA 15
Incidência das variáveis com alta cumunalidade
(Em %) 

Variáveis Serra do Matoso

Rendimento de1/4 até 1/2 SM 37,5

Pessoas alfabetizadas 86,79

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 0

Até 4 moradores 75

De 5 a 7 moradores 18,75

Rendimento de 3 até 5 SMs 0

Entorno – calçada 0

Entorno – meio fio 0

Chefe de família alfabetizado 81,25

Entorno da moradia adequado 0

Entorno – pavimentação 0

Entorno – boca de lobo 0

Moradia – casa 100

Rendimento de 1/2 até 1 SM 25

Elaboração dos autores.

A segunda UDH que também apresenta diferença extrema é a denominada 
Bairro Santa Cândida, composta por três setores censitários. O resultado do IVS 
aponta vulnerabilidade baixa, enquanto que o IUR novo modelo classifica como 
carência forte. Em relação aos resultados dos setores, enquadram-se desta maneira: 
carência extrema, carência forte e carência média. As imagens da região indicam que 
esses setores convivem lado a lado com situações contrastantes: ao mesmo tempo 
que há casas e infraestrutura precárias, encontram-se também grandes terrenos 
com sítios e construções mais elaboradas. Todavia, em todos é possível visualizar 
ausência de atributos urbanísticos que em maior ou menor grau influenciam o 
resultado do indicador, conforme apresentado nas imagens da figura 11.
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FIGURA 11
UDH Bairro Santa Cândida
11A – Carência extrema 

11B – Carência forte
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11C – Carência média

Fonte: Google Earth. Acesso em: nov. 2011.

TABELA 16
Incidência do recorte selecionado de variáveis do modelo
(Em %)

Variáveis Carência extrema Carência forte Carência média

Rendimento de 1/4 até 1/2 SM 22,22 20,86 18,89

Pessoas alfabetizadas 77,62 79,95 83,06

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 3,7 4,32 6,67

Até 4 moradores 72,84 79,86 80

De 5 a 7 moradores 27,16 17,27 20

Rendimento de 3 até 5 SMs 3,7 2,16 5,56

Entorno – calçada 0 5,04 30

Entorno – meio fio 0 24,46 30

Chefe de família alfabetizado 80,25 83,45 81,11

Entorno moradia adequado 4,94 5,76 46,67

Entorno – pavimentação 16,05 28,78 32,22

Entorno – boca de lobo 6,17 21,58 33,33

Moradia – casa 100 99,28 100

Rendimento de 1/2 até 1 SM 40,74 30,22 33,33

Abastecimento de água – rede geral 12,35 9,35 67,78

Esgotamento sanitário – rede geral 8,64 15,11 37,78

Elaboração dos autores.
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Os dados da tabela 16 reforçam a caracterização sugerida para essa localidade. 
Acredita-se, com base na investigação específica da configuração dessa UDH, que, 
nesse caso, a diferença entre os resultados dos indicadores IVS e IUR novo modelo 
pode ser reflexo da forte heterogeneidade existente em um mesmo setor, associ-
ada à ausência de atributos urbanísticos. Com isso, os pesos e a composição das 
variáveis de cada indicador podem influenciar direções distintas conceitualmente 
na categorização das regiões. Todavia, como foi exposto durante este trabalho, esses 
casos são pontuais e podem ser compreendidos por suas características peculiares, 
tais como as levantadas nestes estudos de caso.

17 CONCLUSÃO

A fim de testar a hipótese deste estudo, foi adotada uma metodologia qualitativa 
baseada nos conceitos em que foram construídos o IVS e IUR. Esta semelhança 
conceitual revelou-se na distribuição geográfica de ambos indicadores, sendo pos-
sível observar que 45,56% das UDHs investigadas enquadravam-se em categorias 
análogas e 55,58% em categorias “vizinhas”, ou seja, com alto grau de similaridade 
entre as definições. Uma interpretação possível do resultado destas comparações 
é que, quando questões relacionadas à urbanização e renda são investigadas em 
recortes de UDH na RM do Rio de Janeiro, haverá, em certa medida, correlação 
destes temas com as características investigadas no IVS. Portanto, além das temáti-
cas estritamente de infraestrutura urbana, saneamento básico e de rendimento das 
pessoas, é provável que estejam implícitas questões sobre mortalidade infantil, 
educação e trabalho, entre outras.

A alta correlação entre os indicadores potencializa as possibilidades de in-
vestigação de regiões nas quais há limitações para uma análise pormenorizada da 
heterogeneidade intramunicipal via aplicação do IVS, visto que sua configuração 
não possibilita o recorte em mais de uma UDH. Como verificado nos estudos de 
caso, o IUR possui grande potencial interpretativo e pode ser utilizado de forma 
complementar ao IVS para planejamento de ações no âmbito municipal. Além 
de Cachoeiras de Macacu, dentro da RM do Rio de Janeiro, Rio Bonito também 
possui apenas uma UDH, ensejando um diagnóstico mais detalhado de sua carac-
terização interna. O mesmo princípio pode ser replicado nos demais 71 municípios 
do estado em que o recorte do IVS é o próprio município. 

Por fim, considerou-se insuficiente para refutar a hipótese deste estudo a 
ocorrência de 1,87% das UDHs classificadas como diferenças extremas. Não apenas 
devido ao reduzido número de casos nesta categoria, mas principalmente em razão 
das justificativas plausíveis apontadas para este resultado. A análise das UDHs do 
município de Itaguaí possibilitou a inferência de situações em que podem ocorrer 
distorções no resultado do indicador, entre elas: áreas com presença de atributos 
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rurais, pouco povoadas, regiões de veraneio sem infraestrutura adequada etc. Ou 
seja, circunstâncias pontuais da caracterização de determinada região que tornam 
mais relevantes a diferença entre os pesos e a composição das variáveis de cada 
indicador, podendo acarretar direções distintas conceitualmente na classificação 
da qualidade de vida desta população.
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