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1 INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana de São Paulo (RM de São Paulo) é a maior aglomeração 
urbana do Brasil, destacando-se em área, população e economia. Segundo o Censo 
de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a RM de São 
Paulo possui 19,7 milhões de habitantes, aproximadamente, 50% da população 
do estado de São Paulo, distribuídos em 8.047 km², dos quais cerca de um quarto 
é urbanizado. O produto interno bruto de 2013 (PIB) desta região foi de 18% do 
total brasileiro e 55,47% do total estadual  (Emplasa, 2017).

Na RM de São Paulo, a distribuição dos Índices de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) em unidades de desenvolvimento humano (UDHs) denota 
flagrantes diferenças espaciais de desenvolvimento decorrentes do processo histó-
rico de formação da RM de São Paulo (Santos, 1990) e relacionadas ao território 
descontínuo e desigual em termos de oferta de equipamentos sociais de saúde e 
educação, e para fomento na geração de emprego.

O IDHM é uma composição estatística entre as dimensões i) longevidade; ii) 
educação; e iii) renda, as quais apontam condições elementares de qualidade de vida. 
No Brasil, tais dimensões derivam, respectivamente, das variáveis censitárias de i) 
esperança de vida ao nascer, ii) combinação entre taxa de alfabetização de pessoas 
com 15 anos ou mais e taxa combinada de matrícula dos três níveis de ensino; e 
iii) renda per capita expressa em dólares, relativa à paridade do poder de compra 
(Bueno, 2007). O Ipea e a Fundação João Pinheiro adequaram a metodologia 
de obtenção do IDHM para o nível intramunicipal das regiões metropolitanas 
(PNUD; Ipea; FJP, 2014).
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Pressupomos que os resultados para as variáveis censitárias estruturantes do 
IDHM dependem de vetores territoriais que representam o acesso a elementos 
diretamente relacionados às características de qualidade de vida preconizadas. 
Neste âmbito, desdobramos a hipótese de que haja uma aderência entre os níveis 
de IDHMs e a oferta de equipamentos de saúde, educação e emprego existentes 
nas UDHs. Esta oferta refere-se à existência e à proximidade de equipamentos e 
serviços de saúde, educação e de núcleos de emprego.

Assim, em termos espaciais, a oferta destes equipamentos e serviços, bem 
como o potencial de geração de emprego, são fatores que podem influenciar sig-
nificativamente variáveis que compõem o IDHM. Investigamos a existência de 
correlação entre os IDHMs pelas UDHs da RM de São Paulo em 2010, associando 
suas variações à presença e densidade de equipamentos de saúde, educação e em-
prego. Detalhamos aspectos de concentração e escassez da oferta de tais serviços 
em universos amostrais de UDHs com IDHMs extremos.

Acredita-se que avaliar a aderência espacial entre o IDHM e a existência, 
proximidade e densidade de equipamentos, pode constituir instrumentos ao 
planejamento, sobretudo no que tange à identificação de lacunas na oferta de 
serviços básicos.

2 METODOLOGIA

2.1 Dados utilizados

Utilizou-se o banco de dados espaciais da Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A (Emplasa S/A), do qual foram selecionadas informações 
georreferenciadas de equipamentos relevantes à promoção de serviços de 
saúde, educação e centros de emprego que possam influenciar as variáveis de 
longevidade, grau de instrução e renda. 

• No que diz respeito à dimensão Longevidade, foram utilizadas as informa-
ções de pontos de interesse (POIs) da Promaps Soluções de Mapeamento 
Ltda. (Promaps, 2013), abrangendo as subcategorias: pronto atendimentos, 
unidades básicas de saúde, hospitais gerais, clínicas de especialidade, clínicas 
odontológicas e laboratórios (públicos e privados).3

• Para os equipamentos de Educação, compusemos um conjunto de infor-
mações utilizando dados oriundos de duas fontes: cadastro de escolas da 
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEESP, 2013) e pontos 
de interesse (POIs) de cultura e lazer (Promaps, 2013) que propiciem 
atividades educacionais. Para as instituições de ensino da primeira fonte, 
foram consideradas as escolas públicas (municipais, estaduais e federais) e 
particulares de todos os níveis de ensino, desde o ciclo básico até o ensino 

3. A subcategoria farmácia foi desconsiderada da análise.
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superior. Para os POIs de cultura e lazer, envolveram-se bibliotecas, casas e 
oficinas de cultura, cinemas, museus, teatros e locais de visitação turística.

• Para as análises relativas à Renda, abrangeu-se:

 - As unidades de informação territorializada (UITs) (Emplasa, 
2012) com total de emprego a partir de redistribuição estima-
da dos dados da Relação Anual de Informações (Rais de 2010, 
publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE), 
originalmente agregado por UIT.4 

 - O mapeamento do uso do solo, de 2010, produzido pela Empla-
sa, do qual utilizamos usos do solo caracteristicamente geradores 
de empregos, a saber: distrito ou condomínio industrial; indús-
tria; mineração; comércio e serviços; centros de distribuição; uso 
horizontal misto; shopping, hipermercado e atacadista.

 - A partir da intersecção destas duas informações anteriores, 
obtivemos dados de empregos da Rais (2010), distribuídos 
proporcionalmente no uso do solo, conforme compatibilidade 
entre o segmento de negócios do total de empregos e a classe 
de uso do solo, a saber: i) total de empregos do setor industrial 
e agroindustrial dividido pelos polígonos de uso industrial; 
ii) total de empregos do setor de serviços divido pelo total de 
polígonos de usos do solo ponderado em 0,75 para os usos do 
tipo comércio e serviço e 0,25 para os usos do tipo shopping, 
hipermercado e atacadista.

 - Posteriormente, geramos o ponto central desses polígonos (nú-
cleos de empregos) para voltar a agregá-los, desta vez por UDH 
e, então, estimar o total de empregos nestas unidades.

 - Reconhecemos que, apesar das limitações desta variável em 
relação à dimensão Renda, consideramos tais categorias de usos 
do solo como indicadores de áreas potencialmente geradoras de 
emprego e, consequentemente, fornecedoras de oportunidades 
de trabalho nas imediações dos residentes.

Os dados geoespaciais utilizados5 foram padronizados no Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas (Sirgas 2000) e em Projeção Universal Transversa de 
Mercator (UTM23 Sul), e como ferramenta de geoprocessamento para as análises 
espaciais utilizamos o software Geomedia Professional 2015.

4. Para possibilitar uma melhor aproximação espacial com as áreas de maior concentração de empregos, foram consi-
deradas as UITs com total de emprego superior a 2.500.
5. Buscou-se utilizar os dados geoespaciais produzidos de data mais próxima às UDHs de 2010 conforme a disponi-
bilidade no banco de dados.
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2.2 Análise de dados

As análises foram divididas em quatro etapas, conforme detalhado a seguir:

• Elaboração de distribuição de frequências de classes dos IDHMs das 
2.858 UDHs da RM de São Paulo. A análise estatística descritiva foi 
acompanhada de avaliação espacial descritiva.

• Sobreposição entre equipamentos de saúde, educação e núcleos de em-
pregos às UDHs, derivando-se i) o total de equipamentos de saúde por 
UDH; ii) o total de equipamentos de educação por UDH; iii) o total 
de núcleos de emprego por UDH; iv) a densidade espacial (por km²) 
dos equipamentos de saúde; v) a densidade espacial (por km²) dos equi-
pamentos de educação; vi) a densidade espacial (por km²) dos núcleos de 
emprego; vii) a razão dos equipamentos de saúde por 1 mil habitantes; 
viii) a razão dos equipamentos de educação por 1 mil habitantes; ix) 
a razão do total de empregos estimada pela população total da UDH.

• Definição de grupos amostrais extremos a partir dos cortes de IDHM (≤ 
0,651 e ≥ 0,938), no contexto da RM de São Paulo, com quantidades 
de população de 2010 comparáveis entre si. Obteve-se 172 UDHs com 
IDHMs ≤ 0,651, cuja soma da população foi 689.216 habitantes;6 e 43 
UDHs com IDHM ≥ 0,938 cuja população total foi 685.319 habitantes. 
Sobre estas amostras, realizamos análises de distribuição estatística dos 
serviços de saúde, educação e emprego.

• Elaboração de mapas de densidade kernel7 (mapa termal) para avaliar a 
concentração e a escassez de ofertas dos elementos analisados. Consi-
derou-se área de influência de 1 km de raio a partir da localização dos 
equipamentos e dos pontos centrais das quadras geradoras de emprego. 
Realizamos comparações das densidades dos elementos analisados das 
UDHs de IDHM ≥ 0,938 e ≤ 0,651, buscando identificar o nível de 
influência de cada um destes elementos sobre o IDHM. Para avaliar a 
escassez de densidade de equipamentos, construímos uma análise por 
diferença espacial entre os grupos de UDHs de IDHMs extremos com 
as áreas de influências de 1 km.

6. Considerou-se a população residente total da variável PESOTOT.
7. A função de interpolação baseada em estimativa de densidade Kernel possibilita estimar a probabilidade de densidade 
de uma dada variável aleatória, permitindo, derivadamente, extrair áreas onde a concentração de incidências é alta e 
identificar agrupamentos (clusters) espaciais, simplificando em um mapa contínuo. Utilizou-se o algoritmo Quartic para 
produzir a concentração de densidade por quilômetro quadrado.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Unidades de desenvolvimento humano da RM de São Paulo

Os valores de IDHM das 2.858 UDHs da RM de São Paulo variaram de 0,625 (UDH 
“Jardim Capela: Escola Estadual Professora Amelia Kerr Nogueira”, no município de São 
Paulo) até 0,965 (UDHs: “Vila Madalena: Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima/
Sumaré”; “Vila Madalena: Estação Vila Madalena”; “Berrini/Vila Funchal: Estação Berri-
ni”; “Jardim Paulistano: Delegacia de Polícia Participativa/14o Delegacia de Polícia”; “Vila 
Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda.”, todos também no município de São Paulo), 
denotando amplitude de 0,340.

Globalmente, a média e a mediana foram, respectivamente, 0,765 e 0,756, 
apontando dispersão e assimetria com tendência de concentração para valores 
abaixo da média. O coeficiente de variância da população é na ordem de 10% 
(desvio-padrão – SD – 0,083, para média ao nível de confiança de 95%). Estas 
características podem ser comprovadas de outras formas, como pela concentração 
de 40% dos valores de IDHM até os limites de um desvio-padrão para mais e para 
menos. Do total, 537 dos valores (aproximadamente 19%) estão entre 1 e 2 SD, 
e apenas 1,8% estão acima de 2 SD.

Os IDHMs da RM de São Paulo foram agrupados em oito classes equidis-
tantes de 0,05 a partir dos valores mais baixos e mais elevados, conforme consta 
no gráfico 1.

GRÁFICO 1 
Distribuição de UDHs por classes de IDHM
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).

Os dados apresentam distribuição gaussiana assimétrica (assimetria ≈0,287), 
com acentuação no primeiro terço e pico na classe 0,701 a 0,750, e cauda alongada 
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nas classes de IDHM mais elevado. Aproximadamente 47% das ocorrências con-
centram-se entre 0,650 a 0,750, sendo que, conforme cresce o IDHM, ocorrência 
em progressão geométrica média de 6,26%, atingindo quatorze ocorrências para 
IDHM > 0,950.

No mapa 1, observa-se distribuição espacial dos IDHMs na região metro-
politana, na qual notamos concentração de IDHMs elevados (>0,800) nas regiões 
centrais, decaindo, progressivamente, conforme se afasta em direção às bordas da 
RM de São Paulo. Destacam-se, ainda, as UDHs com valores extremos de IDHM 
(<0,651 em rosa e >0,938 em azul), individualizadas para análise de detalhe.

MAPA 1
Distribuição espacial dos IDHMs das UDHs da RM de São Paulo

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014). 
Elaboração: Emplasa (2015).

A concentração de IDHMs elevados ocorre a partir da região central do mu-
nicípio de São Paulo, irradiando-se para os bairros inseridos no centro expandido, 
com particular profusão às zonas oeste, sudoeste e norte-nordeste. UDHs de IDHM 
mais elevados podem ocorrer também nos setores centrais dos municípios, como 
pode ser observado em Mogi das Cruzes e em Santa Isabel. 

Evidenciamos núcleos de UDHs com IDHM maior que 0,938, concentra-
dos em bairros circunvizinhos à Avenida Paulista, caminhando-se para bairros do 
centro-sul paulistano, como Jardim Europa, Jardins, Itaim Paulista, Vila Olímpia 
até a Chácara Santo Amaro. Ainda na capital, os bairros de Alto da Lapa e Tatuapé 
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destacam-se pelos elevados valores de IDHM. Secundariamente, outras UDHs nos 
municípios de São Caetano do Sul e Santana de Parnaíba também devem ser ressal-
tadas, com destaque às localizadas nesta cidade, Alphaville e Coruruquara (IDHM 
igual a 0,952), afastadas cerca de 20 km das regiões mais centrais de São Paulo.

As UDHs com IDHM menor que 0,651 apresentam padrão espacial disperso, 
com localização em áreas periféricas dos núcleos urbanos, de modo que é possível 
notar um arco que se estende desde Carapicuíba até o extremo leste da cidade de 
São Paulo, nos bairros de Cidade Tiradentes e Itaim Paulista, passando por bairros 
da zona sul paulistana, como Interlagos e Cocaia. Secundariamente, UDHs com 
níveis de desenvolvimento humano baixo podem ocorrer na região central e na 
zona norte de São Paulo.

A variabilidade da dimensão da área surge também como uma variável a ser 
apontada como um padrão espacial associado a grupos de IDHMs baixos e altos. 
As UDHs com IDHM maior ou igual a (≥) 0,938 perfazem 103,9 km², com área 
média de 2,41 km², variando de 0,01 a 38,59 km², ao passo que as UDHs com 
IDHM menor ou igual a (≤) 0,651 totalizam 802,8 km², possuem área média de 
4,66 km² e variação de 0,01 a 200,94 km². A variabilidade em cada um destes 
grupos pode ser notada pelos desvios-padrão de 5,81 e 21,13 km², bem como 
pela curtose de 38,03 e 56,78, respectivamente aos grupos de IDHM entre (≥) 
0,938 e (≤) 0,651.

Ainda neste sentido, nota-se que 138 das 172 UDHs de menor IDHM (80%) 
estão entre 0,01 e 1,00 km², somando 19,61 km², aproximadamente 2,45% da 
área total, ao passo que as sete maiores UDHs (4% do total) deste grupo, perfazem 
mais de 75% dos 802,8 km².

Uma vez destacadas as características básicas dos IDHMs e de distribuição 
espacial das unidades de desenvolvimento humano, podemos explorar a distribuição 
das variáveis escolhidas para a análise das componentes Educação, Longevidade 
e Renda do IDHM.

3.2  Saúde, escolaridade e emprego nas UDHs da RM de São Paulo

Ao espacializar as dimensões IDHM-E, IDHM-L e IDHM-R, relativas às variáveis 
de Educação, Longevidade e Renda, respectivamente, notamos que as correlações 
existentes entre estas dimensões e o resultado final do IDHM são elevadas e se-
melhantes, na casa dos 0,960. Interagidas entre si, as correlações entre dimensões 
também são elevadas, assumindo graus explicativos de 0,910 entre longevidade e 
renda, 0,900 entre educação e longevidade, e 0,870 entre educação e renda.

Logo, estando estas dimensões estatisticamente associadas, espacialmente elas 
também estão correlacionadas, onde a longevidade apresenta níveis mais elevados, 
a renda e a escolaridade também apresentam ou, ainda, quando a renda é elevada, 
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a longevidade e a escolaridade tendem a ser mais altas. Deste modo, supomos que 
os fatores que influenciam o IDHM, possivelmente, também ocorram de forma 
concentrada.

Em relação à prestação dos serviços de saúde, tem-se 4.045 registros concen-
trados em regiões específicas da RM de São Paulo. Das 2.858 UDHs desta RM, 
77% (2.202) não possuem equipamentos de saúde como hospitais, clínicas, prontos 
atendimentos e laboratórios. As 613 UDHs restantes apresentam, no mínimo, 
um equipamento de saúde, sendo que as unidades com maior ocorrência são Bela 
Vista, Vila Moema/Parque Ibirapuera e Chácara Klabin/Santa Cruz (os três em 
São Paulo) com 237, 176 e 119, respectivamente.

Examinando-se exclusivamente as UDHs sem equipamentos de saúde, o in-
dicador Longevidade (IDHM-L) médio é de 0,830; ao passo que, para as unidades 
com pelo menos um equipamento, o valor é 0,890, aproximadamente 7% maior. 
Esta associação progride positivamente conforme se adensam estes equipamentos, 
tanto por área quanto por população (gráficos 2, 3 e 4)

GRÁFICO 2 
Dispersão entre o IDHM-L das UDHs da RM de São Paulo e razão de equipamentos 
de saúde por UDH
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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GRÁFICO 3
Dispersão entre o IDHM-L das UDHs da RM de São Paulo e razão de equipamento de 
saúde por km²
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 4
Dispersão entre o IDHM-L das UDHs da RM de São Paulo e razão entre equipamento 
de saúde por habitante
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

Nos gráficos 2, 3 e 4 a disposição das nuvens de pontos e a inclinação da reta 
sugerem tendência à associação entre a presença de equipamentos de saúde e o 
IDHM-L, particularmente na densidade espacial, cuja inclinação da reta é a maior. 
Contudo, as correlações obtidas não são suficientemente elevadas para assumir as 
razões derivadas como elementos explicativos.
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Quanto à dimensão educacional (IDHM-E), tem-se um total de 
11.772 registros, e, assim como notado para os equipamentos de saú-
de, há 1.070 UDHs (aproximadamente 37%) que não dispõe de equi-
pamentos de educação. Por outro lado, 1.788 UDHs (aproximadamen-
te 63%) possuem pelo menos um equipamento de educação ou cultura,  
sendo que as três unidades que possuem a maior quantidade de equipamentos 
são Bela Vista (São Paulo), Mogi Das Cruzes: Estação Estudantes e Moema (São 
Paulo), com 62, 59 e 52, respectivamente.

Tomando-se apenas as UDHs desprovidas de equipamentos de educação, o 
IDHM-E médio é de 0,680, menor que o verificado nas UDHs com equipamento, 
cuja média é de 0,730, aproximadamente, 7% maior.

Diferentemente das relações existentes entre o IDHM-L e Equipamentos de 
Saúde, as correlações das nuvens contidas nos gráficos 5, 6 e 7 demonstram inde-
pendência estatística entre as variáveis de densidade de equipamentos educacionais 
e o IDHM-E. Contudo, as UDHs com baixa densidade de equipamentos educa-
cionais e de cultura por quilômetro quadrado (≤0,10 Equip./km²), apresentam, 
majoritariamente, Índices de Desenvolvimento Humano Municipal com valores 
inferiores a 0,700.

GRÁFICO 5 
Dispersão entre o IDHM-E das UDHs da RM de São Paulo e razão entre equipamentos 
de educação por UDH
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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GRÁFICO 6
Dispersão entre o IDHM-E das UDHs da RM de São Paulo e razão entre equipamentos 
de educação por km²
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 7
Dispersões entre o IDHM-E das UDHs da RM de São Paulo e razão entre equipamentos 
de educação por 1 mil habitantes
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

A independência entre as variáveis sugere que a alocação dos equipamentos 
não constitui, a princípio, fator determinante, todavia a reta de tendência comprova 
que as UDHs com IDHM-E maiores possuem razões mais elevadas das proporções 
por área e por habitante.
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O IDHM-E é constituído a partir de dois subíndices que fornecem diferentes 
perspectivas da situação educacional de cada UDH, a saber:

• subíndice de escolaridade da população adulta (I_ESCOLARIDADE): 
representa o nível de escolaridade da população adulta, derivado da 
variável de percentual da população de 18 anos ou mais com ensino 
fundamental completo;

• subíndice de frequência escolar da população jovem (I_FREQ_POP): 
representa a frequência de crianças e jovens em idade escolar em séries 
adequadas à sua idade, derivada da média aritmética dos percentuais de 
pessoas de 5 a 6 anos na escola, 11 a 13 anos nos anos finais ou com 
fundamental completo, 15 a 17 anos com o fundamental completo, e 
18 a 20 anos com ensino médio completo.

O subíndice de nível de escolaridade da população adulta expressa uma 
condição mais ampla da abrangência do ensino fundamental a toda população, 
independentemente se este nível foi atingido pela educação regular ou se pelo 
ensino de jovens e adultos (EJA).

O subíndice de frequência escolar da população jovem, por seu turno, enfa-
tiza a adequabilidade entre as populações de diferentes idades escolares e os níveis 
de ensino que estas populações estejam frequentando, apontando para eficiência 
do sistema de ensino e, em termos estruturais, para a capacidade de atendimento 
da rede,

Ainda que fracamente, ambos subíndices estão associados estatisticamente 
à disponibilidade de equipamentos de educação (gráficos 8, 9 e 10). Consideran-
do-se as UDHs sem equipamentos de educação, os subíndices de escolaridade da 
população adulta e de frequência escolar da população jovem possuem valores de 
0,59 e 0,73, respectivamente, ao passo que, para as UDHs com pelo menos um 
equipamento de educação estes valores passam a ser de 0,66 e 0,77, sugerindo um 
efeito positivo da disponibilidade de equipamentos de educação.

O subíndice frequência escolar da população jovem (0,63) apresenta-se, 
em média, maior quando comparado ao subíndice de nível de escolaridade da 
população adulta (0,76) para as UDHs da RM de São Paulo, denotando que o 
primeiro índice atua de modo mais positivo sobre o IDHM-E, frente ao segundo.

Em todos os três gráficos 8, 9 e 10, quando comparamos as inclinações das 
retas de tendência das nuvens obtidas para cada subíndice, notamos que a presença 
maior de equipamentos influencia de modo mais significativo o subíndice de nível 
de escolaridade da população adulta do que a frequência escolar da população jovem.
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GRÁFICO 8
Dispersão entre a razão de equipamentos de educação por UDH e os subíndices de 
escolaridade – nível de escolaridade população adulta (I_ESCOLARIDADE) e frequência 
de crianças e jovens à escola em séries adequadas à sua idade (I_FREQ_POP)
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 9
Dispersão entre a razão de equipamentos de educação por km² e os subíndices de 
escolaridade – nível de escolaridade população adulta (I_ESCOLARIDADE) e frequência 
de crianças e jovens à escola em séries adequadas à sua idade (I_FREQ_POP)
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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GRÁFICO 10
Dispersão entre a razão de equipamentos de educação por 1 mil habitantes e os subíndices 
de escolaridade – nível de escolaridade população adulta (I_ESCOLARIDADE) e frequência 
de crianças e jovens à escola em séries adequadas à sua idade (I_FREQ_POP)
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

A diferença de dispersão presente nas distribuições pode estar associada ao 
fato de que o subíndice de frequência escolar da população jovem é maior que a 
escolaridade da população adulta, fazendo com que sua dispersão se desloque para 
cima no gráfico, concentrando-se em intervalos de valores mais elevados. 

Ainda deste ponto de vista, deve-se destacar que os valores de desvio-padrão 
para ambos os subíndices são significativamente distintos, equivalendo a 0,63 e 
0,76, para escolaridade da população adulta e frequência escolar da população 
jovem, respectivamente, o que resulta em coeficientes de variância igualmente 
distintos de 21% e 10%, nesta mesma ordem.

Isso implica que, para o subíndices de escolaridade da população adulta, há 
maior disparidade entre as UDHs de melhor e pior desempenho neste critério, 
fazendo com que sua dispersão seja mais abrangente e a influência da presença de 
equipamentos de educação seja ainda mais relevante.

A renda (IDHM-R), como fator de distribuição dos índices de desenvolvi-
mento, foi analisada a partir da oferta de emprego e a razão entre esta e a população 
total e a área, conforme consta no gráfico 11. Há outras variáveis que precisam ser 
consideradas nesta análise, como pendularidade e mobilidade para tornar a relação 
da localização do emprego com a moradia mais evidente. Neste caso, procuramos 
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verificar se as UDHs com maiores índices de IDHM-R também podem ser nú-
cleos de maiores capacidades de geração de emprego, considerando a relação do 
consumo e a renda desses moradores. Soma-se a isso a possibilidade de moradores 
dessas UDHs também estarem próximos a uma maior quantidade de oferta de 
emprego, ficando por conta do próprio morador a decisão de buscar um emprego 
em sua região ou em áreas mais afastadas.

Nos gráficos 12 e 13 as densidades médias mais elevadas, bem como a razão 
de emprego por habitante, estimadas a partir de dados da Rais, concentram-se em 
intervalos de IDHM-R médios a altos.

O gráfico 11 demonstra valores de pico para densidades de núcleos por 
km² quando o IDHM-R está entre as classes de 0,750-0,800 e 0,800-0,850, 
sendo que o gráfico 12 denota concentração de ofertas de emprego nas UDHs 
com IDHM-R acima de 0,950, chegando a uma razão de 1,68 de emprego 
por habitante. Deste modo, embora a maior parte dos núcleos de empre-
gos não esteja nos intervalos de IDHM-R mais elevados, aqueles centros de  
empregabilidade com maior impacto na oferta de trabalho estão presentes nas 
UDHs com estes índices.

GRÁFICO 11
Média de núcleos de emprego por UDH em classes de IDHM-R
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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GRÁFICO 12
Média de emprego por UDH em classes de IDHM-R
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 13
Dispersão entre o IDHM-R das UDHs da RM de São Paulo e a razão de total de emprego 
por habitante

y = 0,0316In(x) + 0,8217

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

ID
H

M
-R

0,00 0,010,001 1,000,10 10,00 100,00

Total de empregos por habitantes em cada UDH

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

A correlação apresentada (gráfico 13), assim como para as demais variáveis até 
então analisadas, evidencia fraca associação entre a oferta de emprego por habitante 
e o IDHM-R no cenário de toda a RM de São Paulo. Porém, a avaliação de tendên-
cia realizada para as variáveis de escolaridade e longevidade podem ser novamente 
empreendidos para o emprego, de forma que, quanto maior a disponibilidade de 
emprego por habitante na UDH, maior o valor de IDHM-R.
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3.3 Análise de detalhe das UDHs de IDHMs extremos

A análise detalhada abrangeu as UDHs inseridas nos grupos de IDHM extremos: 
entre (≤) 0,651 e (≥) 0,938, cuja síntese estatística básica está contida nas tabelas 
1, 2 e 3.

TABELA 1 
Características gerais de equipamentos de saúde para UDHs com IDHMs extremos

Totalizações

Relações IDHM e equipamentos de saúde

IDHM <= 0,651 IDHM >= 0,938

Valor % Valor %

UDH sem ocorrência 166 96,51 6 13,95

UDH com ocorrência 6 3,52 37 86,04

Número médio de ocorrência 1,66 n/a 34,18 n/a

Desvio-padrão de ocorrências 0,35 n/a 43,95 n/a

Máximo de ocorrência 3 n/a 222 n/a

IDHM das UDHs sem ocorrência 0,6396 n/a 0,9478 n/a

IDHM das UDHs com ocorrência 0,6428 n/a 0,9497 n/a

Equipamentos/km² 0,10 n/a 16,38 n/a

Equipamentos/1.000 hab 0,01 n/a 1,46 n/a

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014.)
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: n/a = não se aplica.

TABELA 2 
Características gerais de equipamentos de educação para UDHs com IDHMs extremos

Totalizações

Relações IDHM e equipamentos de educação e cultura

IDHM <= 0,651 IDHM >= 0,938

Valor % Valor %

UDH sem ocorrência 117 68,82 8 18,6

UDH com ocorrência 55 32,35 35 81,39

Número médio de ocorrência 2,8 n/a 11,65 n/a

Máximo de ocorrência 15 n/a 36 n/a

IDHM das UDHs sem ocorrência 0,6392 n/a 0,9530 n/a

IDHM das UDHs com ocorrência 0,6407 n/a 0,9486 n/a

Equipamentos/km² 2,55 n/a 5,94 n/a

Equipamentos/1.000 hab 0,18 n/a 0,58 n/a

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014.)
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: n/a = não se aplica.
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TABELA 3 
Características gerais de equipamentos de emprego para UDHs com IDHMs extremos

Totalizações

Relações IDHM e núcleos de emprego

IDHM <= 0,651 IDHM >= 0,938

Valor % Valor %

UDH sem ocorrência 116 68,23 4 9,3

UDH com ocorrência 56 32,94 39 90,69

Número médio de ocorrência 2,69 n/a 41,84 n/a

Máximo de ocorrência 14 n/a 175 n/a

IDHM das UDHs sem ocorrência 0,6391 n/a 0,9483 n/a

IDHM das UDHs com ocorrência 0,6409 n/a 0,9496 n/a

Núcleos/km² 5,70 n/a 26,74 n/a

Empregos/1.000 hab 0,05 n/a 1,70 n/a

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014.)
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: n/a = não se aplica.

Quando comparamos, na tabela 1, tabela 2 e tabela 3, o número médio de 
ocorrência de cada um dos tipos de equipamentos das UDHs de IDHM mais 
elevado às de IDHM mais baixo, as razões obtidas são de 20, 4 e 15 para saúde, 
educação e emprego, respectivamente, confirmando significativa discrepância na 
oportunidade de acesso a esses elementos básicos que influenciam na qualidade 
de vida.

Para as 172 UDHs com IDHM menor ou igual a 0,651 é elevado o per-
centual de unidades desprovidas de equipamentos de saúde (aproximadamente 
96%). Em relação ao grupo de UDHs com IDHM igual ou maior a 0,938, a 
presença de equipamentos de saúde equivale a 86% das UDHs com pelo menos 
um equipamento, sendo a média de 34,18 por UDH.

As densidades de equipamentos de saúde por km² e por 1 mil habitantes 
também são distintas e distribuem-se espacialmente de modo característi-
co, concentradas nas regiões centrais e em nucleações urbanas dos centros 
municipais (mapas 1 e 2). O grupo de UDHs de IDHM menor ou igual 
a 0,651 tende a se caracterizar como localidades periféricas, abrangendo, 
basicamente, dois padrões socioespaciais bem definidos: um primeiro de 
localização preferencial nas bordas da RM de São Paulo, com dimensões mais 
elevadas, população normalmente menor e menos adensada (aproximadamente 
20 hab./km²), denotando caráter predominantemente rural ou ambiental,  
como é o caso das UDHs de Marsillac e Parelheiros, em São Paulo; Quatin-
ga e Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes; Ouro Fino/Pedra Branca, em Santa 
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Isabel; e outras, caracterizadas por possuírem áreas inferiores a 1 km², nor-
malmente inseridas na mancha urbana e com adensamento populacional de, 
aproximadamente, 16 mil hab./km², configurando, em geral, aglomerados 
subnormais, cortiços e favelas.

Conforme destacado anteriormente, em relação ao conjunto de UDHs com 
IDHM igual ou superior a 0,938, a tendência de distribuição espacial ocorre ao 
longo do eixo financeiro formado pelos bairros adjacentes às avenidas Paulista, 
Faria Lima e Luiz Carlos Berrini, estendendo-se mais ao sul aos bairros de Santo 
Amaro e Chácara Flora.

Em relação à dimensão educacional, os valores da tabela 2 e dos mapas 3 
e 4 corroboram as tendências espaciais averiguadas para a longevidade, contudo 
de forma menos evidente. Para as 172 UDHs que apresentam IDHM menor ou 
igual a 0,651, aproximadamente 32% possuem equipamentos educacionais e de 
cultura, com ocorrência média de 2,8 equipamento/UDH, abaixo da média de 
6,1 verificada para o conjunto das UDHs. Em relação ao grupo de UDHs com 
IDHM igual ou superior a 0,938, tem-se que 81,4% possuem ao menos um 
equipamento de saúde, sendo que a média de ocorrências é de 11,65 equipa-
mento/UDH. No mapa 3, em particular, nota-se homogeneidade na dispersão 
espacial com tendência à descentralização da prestação de serviços relativos à 
escolaridade pela RM de São Paulo.

Para o fator renda, os valores obtidos a partir da oferta de emprego apon-
tam para uma significativa influência sobre o IDHM. Para as UDHs de IDHM 
menor ou igual a 0,651, a densidade média de núcleos de emprego equivale a 
5,22/km² e 0,36/1.000 hab., com razão de emprego/habitante igual a 0,05. Para 
as UDHs de IDHM igual ou superior a 0,938, a densidade média de núcleos de 
emprego equivalem a 26,7/km² e 2,72/1.000 hab., cerca de 5 e 7 vezes maiores, 
respectivamente, aos valores obtidos para os resultados do corte inferior. 

Quanto à dimensão Renda, os grupos de UDHs de IDHM entre (≤) 0.651 
e (≥) 0,938 apresentam ocorrência de núcleos de emprego extremamente distin-
tos entre si, corroborando o fato de que a oferta de serviços e emprego pode ser 
determinante para o resultado do IDHM.

Para o grupo das UDHs de IDHM menor ou igual a 0,651, 32% apre-
sentam pelo menos um núcleo de emprego e, em média, possuem 2,69 núcleo/
UDH. Por outro lado, em relação às UDHs com IDHM igual ou maior que 
0,938, mais de 90% possuem pelo menos um núcleo de emprego, sendo a média 
igual a 41 núcleo/UDH. As razões de núcleo por área (km²) e de emprego por 
habitante, contidos na tabela 3, ratificam a discrepância de oportunidade de 
trabalho entre os grupos.
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Em termos espaciais, o mapa 5 evidencia a tendência de centralização da 
proporção de núcleos de emprego por km², com valores mais elevados nas UDHs 
próximas ao centro da capital, e reduzindo-se gradativamente.

O mapa 6, por sua vez, demonstra que a proporção de emprego por habitante 
ocorre de forma descentralizada, em UDHs próximas aos centros municipais, 
onde possivelmente a oferta de empregos relacionados a serviços é concentrada. 
Além dos serviços, zonas industriais também podem apresentar uma relação 
emprego/habitantes elevada.

MAPA 1 
Distribuição da densidade de equipamentos de saúde por quilômetro quadrado

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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MAPA 2
Distribuição da densidade de equipamentos de saúde por 1 mil habitantes

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

MAPA 3
Distribuição da densidade de equipamentos de educação por quilômetro quadrado

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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MAPA 4
Distribuição da densidade de equipamentos de educação por 1 mil habitantes

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

MAPA 5
Distribuição da densidade de núcleos de emprego por quilômetro quadrado

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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MAPA 6
Razão entre total de empregos por habitantes

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014).
Elaboração: Emplasa (2015).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

3.4 Concentração e escassez de equipamentos e usos do solo impactantes 
sobre os fatores do IDHM

As figuras 1, 2 e 3 apresentam as UDHs com IDHM ≥ 0,938 e ≤ 0,651 e a 
densidade espacial kernel dos equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer 
e comércio, serviço e indústria, respectivamente. Observa-se que as maiores con-
centrações de equipamentos ocorrem, prioritariamente, sobre UDHs de IDHM 
acima de 0,938, enquanto que, nas UDHs de IDHM ≤ 0,651, as densidades de 
equipamentos urbanos se tornam menores. Os gráficos 14, 15 e 16 evidenciam 
a discrepância assinalada, apresentando sua ordem de grandeza, a qual é distinta 
para cada variável.

Detendo-se aos equipamentos de saúde (gráfico 14), os pontos relativos 
às UDHs com IDHM≥0,938 apresentam, majoritariamente, densidades em 
classes acima de 10 equipamentos/km², ao passo que nas UDHs com IDHM 
extremamente baixo esta densidade é raramente superior a 3 equipamentos/km², 
concentrando-se em valores entre 0,1 e 1 equipamento/km².
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Considerando os equipamentos relacionados à escolaridade (gráfico 15), 
distribuição semelhante à destacada no parágrafo anterior também ocorre. No 
entanto, a disparidade é significativamente menor. Enquanto nas UDHs com 
IDHM≥0,938 a densidade média de equipamentos de saúde é de 10,74/km², 
nas UDHs com IDHM ≤0,651 este valor é de 5,28/km²

Por fim, as densidades mais elevadas de empregos (gráfico 16) se con-
centram fortemente nas UDHs de IDHM mais elevado, com média 15,23/
km². Já nas UDHs de IDHM ≤0,651 esta razão média se reduz para 1,35/
km², aproximadamente onze vezes menor.

Podemos notar nas figuras 1 e 2 alta densidade de equipamentos de saúde e 
usos do solo geradores de emprego especialmente na região central do município 
de São Paulo e em alguns outros municípios, em uma extensão menor, como Gua-
rulhos, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, Diadema, Osasco e Barueri.

A figura 3, que apresenta a densidade de equipamentos de educação, cultura 
e lazer, mostra que há uma distribuição descentralizada, em que se encontram 
altas densidades de equipamentos não somente no centro, mas também nas ex-
tremidades do município de São Paulo. Também é possível notar que os outros 
municípios que compõem a RM de São Paulo também contam com alguns 
núcleos com alta densidade de equipamentos.

Esse cenário não significa que a densidade de equipamentos de educação, 
cultura e lazer é a ideal, uma vez que a construção de um equipamento, seja 
público ou privado, possui variáveis de análise que antecedem sua construção 
como perfil da população e sua demanda, mas apresenta uma distribuição mais 
abrangente no território da RM de São Paulo, também já apresentada no gráfico 8.

A tabela 4, a seguir, sintetiza informações relativas à densidade de kernel nos 
dois grupos de UDH estudadas, identificando o número de unidades abrangidas 
pelas manchas, a densidade média ponderada dentro de cada classe e o respectivo 
desvio-padrão.
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TABELA 4
Características das densidades de kernel conforme os grupos de UDH, tipos de 
equipamentos e classes de densidade

Equipamento
Densidade 
kernel por 

km²

Número de UDHs Densidade média ponderada Desvio-padrão

IDHM >= 
0,938

IDHM <= 
0,651

IDHM >= 
0,938

IDHM <= 
0,651

IDHM >= 0,938
IDHM <= 

0,651

Saúde

<2 19 100 1,18 0,50 0,59 0,46

2 a 4 17 13 2,98 2,81 0,29 0,55

4 a 6 18 6 5,10 4,29 0,42 0,19

6 a 8 19 - 7,05 - 0,37 -

>8 31 - 26,67 - 18,94 -

Escolaridade

<2 7 57 1,25 0,87 0,58 0,51

2 a 4 14 76 3,07 3,04 0,24 0,56

4 a 6 22 88 5,19 4,99 0,40 0,49

6 a 8 28 87 7,15 6,88 0,35 0,48

>8 37 66 13,26 9,54 5,56 1,52

Emprego

<1.500 10 131 794,40 596,84 453,87 456,15

1.500 a 
3.000

11 42 2.243,43 2.064,46 185,26 425,14

3.000 a 
6.000

21 19 4.642,74 4.123,31 574,39 842,11

6.000 a 
15.000

34 9 10.216,31 8.085,63 2.257,95 1.726,80

>15.000 29 2 24.603,21 18.150,66 9.883,64 1.625,34

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013); SEESP (2013); Emplasa (2012).
Elaboração: Emplasa (2015).

Com isso, é possível inferir que uma grande parte da população residente 
em bairros afastados dos centros necessita deslocar distâncias elevadas, acima de 
20 km em muitos casos, para alcançar um desses grandes centros concentradores 
de equipamentos urbanos.
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FIGURA 1
Análise de densidade kernel dos equipamentos de saúde na RM de São Paulo (2013)

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

FIGURA 2
Análise de densidade kernel dos equipamentos de educação, cultura e lazer na RM 
de São Paulo (2013)

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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FIGURA 3
Análise de densidade kernel da oferta de emprego a partir de usos do solo caracterizados 
como industrial, comercial, serviços e mistos na RM de São Paulo (2010)

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 14
Dispersão entre IDHM e densidade kernel de equipamentos de saúde/km² em cada UDH
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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GRÁFICO 15
Dispersão entre IDHM e densidade kernel de equipamentos de educação/km² em 
cada UDH
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); SEESP (2013). 
Elaboração: Emplasa (2015).

GRÁFICO 16
Dispersão entre IDHM e densidade Kernel de oferta de emprego/km² em cada UDH
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

Com a identificação de áreas de concentração de equipamentos, podemos 
também avaliar as áreas escassas. Nas UDHs de IDHM maior que 0,938, que 
totalizam 103,9km², tem-se um percentual menor de área sem equipamentos, 
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como pode ser verificado na tabela 5. Para educação, o valor é de 34,6%, para 
saúde, 32,3%, e usos do solo caracterizados como geradores de emprego, 18,4%. 
Assim, para UDHs com maior índice de IDHM nota-se maior cobertura destes 
equipamentos.

TABELA 5
Escassez de equipamentos nas UDHs

Grupos de UDHs
Área total 

(km²)

Educação, cultura e lazer Saúde Emprego

Área (km²)
% da área 

total
Área (km²)

% da área 
total

Área (km²)
% da área 

total

IDHM >=0,938 103,9 35,9 34,6 33,5 32,3 19,1 18,4

IDHM <=0,651 802,8 677,4 84,4 777,8 96,9 721,6 89,9

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013); SEESP (2013); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

Tendo sido realizada a seleção das UDHs por meio de equiparação das 
populações, nota-se que as UDHs com IDHM ≤ 0,651 possuem maior área e 
menor densidade demográfica8 ao serem comparadas às de IDHM ≥ 0,938. A 
porcentagem de área não coberta pelas áreas de influência dos equipamentos 
nas UDHs de IDHM ≤ 0,651 é de 84,4%, em educação, 96,9% em saúde e 
89,9% em emprego.

Considerando que muitas dessas áreas que não possuem oferta de equipa-
mentos possam ser áreas impróprias para expansão urbana9 (como unidades de 
conservação de proteção integral, represas; lagos e rios; parques e praças), foi realizada 
uma diferença espacial entre as áreas escassas de equipamentos das UDHs menos 
essas áreas citadas e obtivemos o resultado da tabela 6 que varia pouco em relação 
ao tamanho das áreas apresentadas na tabela 2 para as UDHs de IDHM ≥ 0,938 
e por volta de 18% a menos para as UDHs de IDHM ≤ 0,651. Essa diferença 
é resultado principalmente da sobreposição da UDHs Ouro Fino/Pedra Branca 
(no município de Santa Isabel) e Marsilac/Capivari/Monos (ao sul do município 
de São Paulo) que estão sobrepostas com as unidades de conservação do Parque 
Estadual Serra do Itaberaba e Parque Estadual da Serra do Mar, respectivamente.

Mesmo com essa aferição mais restritiva para as áreas escassas, a tabela 6 
apresenta grandes áreas que poderiam ser exploradas para o adensamento de equi-
pamentos urbanos nessas regiões. Nas UDHs de IDHM ≤ 0,651 são 532,3km² 

8. UDHs com menor densidade demográfica tendem a ter áreas maiores para atingir o número mínimo de 400 domi-
cílios utilizados como parâmetro na delimitação da UDH. Nessas UDHs podem existir fatores limitantes ao crescimento 
demográfico e expansão dos equipamentos, como presença de áreas protegidas ambientalmente, áreas de risco ou 
áreas rurais que devem ser considerados ao planejamento da região.
9. Foram consideradas como áreas impróprias para expansão urbana as unidades de conservação classificados como 
proteção integral (Instituto Florestal, 2011); rios, represas, ribeirão, lagoa e córregos (Promaps, 2013); praças e parques 
municipais (Promaps, 2013). Há outras variáveis que poderiam ser incluídas em um estudo mais aprofundado como 
declividades do terreno e leis de zoneamento municipais.
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para educação, cultura e lazer, 631,3km² para saúde e 574,4 km² para os usos do 
solo geradores de emprego.

TABELA 6
Escassez de equipamentos nas UDHs (considerando as áreas impróprias para expansão 
urbana)

Grupos de UDHs
Área total 

(km²)

Educação/cultura e lazer Saúde Trabalho

Área (km²)
% da área 

total
Área (km²)

% da área 
total

Área (km²)
% da área 

total

IDHM >=0,938 103,9 35,6 34,3 33,1 31,9 19,1 18,4

IDHM <=0,651 802,8 532,3 66,3 631,3 78,6 574,4 71,6

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013); SEESP (2013); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

A instalação de equipamentos de saúde e educação, bem como aqueles com 
potencial de gerar emprego, através de estudos prévios para encontrar a melhor 
localização e dar maior cobertura nas áreas em que há baixa densidade demográfica, 
pode contribuir na melhoria do IDHM. 

As figuras 4A, 4B e 4C apresentam exemplos de UDH de IDHM ≤ 0,651 
no município de Francisco Morato (Cascatas e Francisco Morato: Escola Estadual 
Pedro Paulo de Aguiar), em que a quantidade de equipamentos e suas áreas de 
influência de 1 km são insuficientes para abranger a UDH, identificando áreas 
criticamente escassas desses equipamentos urbanos. No que se refere à saúde, estas 
UDHs não apresentam sequer as menores densidades, ao passo que para educação, 
as UDHs de nome “Cascatas” e “Francisco Morato: Escola Estadual Pedro Paulo 
de Aguiar”, respectivamente, os valores de densidade média ponderada e percentual 
de abrangência na UDH são 0,75 equip./km² e 16% e 0,77 equip./km² e 83%. 
Para equipamentos de comércio, serviços e indústria, elas possuem como densida-
de média ponderada e percentual de área ocupada, respectivamente, 23 núcleos/
km² e 9% em “Cascata”, e 29 núcleos/km² e 71% em “Francisco Morato: Escola 
Estadual Pedro Paulo de Aguiar”.
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FIGURA 4
UDHs no município de Francisco Morato

4A – UDHs no município de Francisco 
Morato com IDHM≤0,651 e equipamentos 
de saúde

4B – UDHs no município de Francisco 
Morato com IDHM≤0,651 e equipamentos 
de educação, cultura e lazer

4C – UDHs no município de Francisco 
Morato com IDHM≤0,651 e equipamentos 
de comércio, serviços e indústria

Fonte: PNUD, Ipea, FJP (2014); Promaps (2013); SEESP (2013); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).

As figuras 5A, 5B e 5C, por outro lado, demonstram um exemplo de UDHs 
de IDHM ≥ 0,938 próxima à região central do município de São Paulo. É possível 
identificar uma elevada concentração de equipamentos. Podemos afirmar, com am-
pla margem de certeza, que moradores destas regiões possuem mais alternativas de 
serviços de saúde e educação que se deseja obter além de maior oferta de empregos.

FIGURA 5
UDHs no município de São Paulo

5A – UDHs no município de São Paulo 
com IDHM ≥ 0,938 e equipamentos 
de saúde

5B – UDHs no município de São com 
IDHM ≥ 0,938 e equipamentos de 
educação, cultura e lazer

5C – UDHs no município de São Paulo 
com IDHM ≥ 0,938 e equipamentos de 
comércio, serviços e indústria

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014); Promaps (2013); SEESP (2013); Emplasa (2012). 
Elaboração: Emplasa (2015).
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4 CONCLUSÕES

A base de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e FJP, 
2014) é um subsídio fundamental às ações de políticas públicas e planejamento dos 
investimentos a serem priorizados na oferta de serviços e emprego, ampliando o 
acesso da população à saúde, escolaridade, trabalho e renda. O IDHM espacializado 
é um importante indicador que pode ser usado para monitorar os indicadores de 
qualidade de vida da população e a promoção das políticas públicas em oferecer 
os equipamentos e infraestrutura para melhorar as condições de vida do cidadão.

A partir dos resultados obtidos, foi possível comparar densidades de equi-
pamentos de saúde, educação e núcleos de emprego e o IDHM, o que sugeriu 
correlações positivas entre as variáveis, particularmente nas análises dos grupos de 
IDHM extremos. Por meio de análise espacial de densidade de kernel, identificamos 
territórios com aparente escassez de equipamentos.

Constatou-se que UDHs de baixa densidade demográfica tendem a ter uma 
menor quantidade de equipamentos de saúde, educação e centros de emprego e 
renda, dessa maneira, são necessárias análises complementares para considerar a 
localização ótima desses equipamentos para atingir localidades onde a ocupação 
não está consolidada.

Neste sentido, outra ação importante é promover programas de acesso à mo-
radia em locais servidos de infraestrutura consolidada de escola, saúde e emprego, 
viabilizando mais serviços de boa qualidade. Tornar o espaço metropolitano mais 
equânime e solidário, dividindo-se os recursos para prover oferta que tenham 
implicações nas dimensões do IDH, tende a resultar, diretamente, na melhoria 
da qualidade de vida.

Assim, a abordagem utilizada neste trabalho permitiu um diagnóstico abran-
gente da relação entre os equipamentos de saúde, educação e emprego e as UDHs da 
RM de São Paulo, possibilitando uma visão regional metropolitana e identificando 
situações que necessitem um planejamento articulado entre os municípios para as 
ações de suporte ao cidadão.

As dispersões que demonstraram inexistência de correlação entre a disposi-
ção de equipamentos e o índice de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que 
depõem contrariamente ao pressuposto de aderência espacial entre as variáveis, 
propõem que a simples presença, em maior ou menor densidade, num dado 
recorte espacial deve ser acompanhada de uma avaliação contínua dos serviços e 
do alcance de seus objetivos. Estes aspectos também devem fazer parte do con-
junto de políticas públicas de avaliação, fiscalização e monitoramento em relação 
à eficácia de ações territoriais.
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Ao se espacializar a concentração e escassez desses equipamentos nas UDHs 
e comparar aos IDHMs extremos, foi possível indicar áreas prioritárias para inter-
venção e promoção de melhorias nos indicadores sociais. Ressalta-se, por último, 
a necessidade de estudos aprofundados para caracterizar precisamente a “relação 
ótima” de equipamentos por habitante como indicador de eficácia das ações de 
planejamento de políticas públicas com vistas à melhoria do desenvolvimento 
humano futuro.

4.1 Considerações finais

Dispor de informações georreferenciadas de instituições de ensino e de equipamen-
tos de saúde, bem como de variáveis socioeconômicas como taxas de emprego, foi 
indispensável para avaliar escassez e oferta destes elementos pela RM de São Paulo, 
bem como para analisar a associação com o IDHM das UDHs.

Algumas ressalvas, contudo, devem ser realizadas para que trabalhos futuros 
possam detalhar e aprofundar adequadamente esta abordagem. Destacamos três 
destas ressalvas.

• Necessidade de levar em consideração, além da existência e posiciona-
mento dos equipamentos, as suas funções e seus portes, atribuindo, às 
análises espaciais, estas características como fatores de ponderação para 
centralidades e escassez de ofertas.

• Neste sentido, por exemplo, para escolaridade, acreditamos que dispor 
do número de vagas nas instituições de ensino seria condição ideal para 
estabelecer comparações; ao passo que, para longevidade o dado de in-
teresse poderia ser o número de leitos.

• Descrever e detalhar a associação existente entre a localização das UDHs, 
suas características de uso e socioeconômicas predominantes e os valores 
de IDHM.

• Por último, destacamos que a fonte de dados de emprego utilizada (emprego 
formal da Rais) pode ser ponderada, para avaliação da variação do IDHM, 
em relação à localização de origem do empregado identificada pelo censo, 
com o intuito de se considerar pendularidade de trabalho como elemento 
de ponderação para as UDHs de origem. Ainda neste sentido, para este tra-
balho, assumimos que quanto maior a oferta de emprego, maior potencial 
de diversidade de oportunidade, relacionada diretamente com a qualidade 
de vida da população residente. 
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