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1 INTRODUÇÃO

Este texto analisa o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Região Metro-
politana da Grande Vitória (RM da Grande Vitória), no Espírito Santo, conforme 
publicado no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil,5 e a organização social 
do território metropolitano, representada pela tipologia socioespacial,6 correlacio-
nando indicadores de domicílios e infraestrutura.

As regiões metropolitanas são territórios extremamente importantes no Brasil. 
Seus conjuntos de municípios agregam grande parte da população e da estrutura 
produtiva do país, e suas atividades polarizam áreas que extrapolam os limites 
administrativos da soma de seus municípios; em alguns casos, atingindo outros 
estados. Mas, quando se trata de estudar as RMs do país, uma questão ganha relevo: 
a enorme diversidade existente sob essa denominação.

A diversidade a que se faz referência ocorre entre as várias regiões metropo-
litanas brasileiras, sendo visível por características como número de municípios, 
população e geração de riquezas. Mas ocorrem, igualmente, grandes diferenças 
internas em termos das distinções entre os municípios formadores de cada RM e, 
ainda, internamente a cada município. Mesmo que seja óbvio, é necessário dizer: 
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a RM é um território heterogêneo sob diversos aspectos, mas que é vivenciado por 
seus moradores, em certa medida, como uma única cidade.

Todavia, apesar dessa importância, a disponibilidade de dados e informações 
é assimétrica – ou seja, estes não estão presentes no mesmo número e na mesma 
granularidade para todas as RMs brasileiras.

Em vista disso, as iniciativas de descrever os espaços intrametropolitanos como 
ponto de partida para analisar as RMs têm grande relevância para o endereçamento 
de políticas públicas, entre as quais aquelas que visam diminuir as disparidades 
internas a esse território comum, formado por diferentes administrações munici-
pais (Villaça, 1998) e – não raro – centro dos governos estaduais, como é o caso 
da RM da Grande Vitória, objeto deste trabalho.

O objetivo desta análise é entender as contribuições de dois dos principais 
esforços no sentido de se descortinar a realidade intraurbana e desvelar as diferenças 
intrametropolitanas, para ampliação das possibilidades de atuação voltada à quali-
dade urbana e às condições de moradia na RM da Grande Vitória. A informação 
qualificada pode ser útil à focalização de políticas públicas e ao processo de parti-
cipação de segmentos da sociedade em busca da garantia de direitos no território.

A moradia, direito social inscrito na Constituição Federal (CF) de 1988, deve 
ser entendida em seu sentido amplo – ou seja, deve considerar o ambiente em que 
se localiza o “abrigo”, a condição de dignidade e de bem-estar necessários à vida.

O tema é essencial para o entendimento das dinâmicas internas de um terri-
tório, pois – além de os espaços residenciais ocuparem uma maior área na malha 
urbana – as diferentes localizações expressam possibilidades distintas de acesso a 
postos de trabalho, equipamentos e serviços. Dada a grande correlação entre local 
de moradia e infraestrutura de transporte, atendimento por redes de saneamento 
básico ou oportunidades educacionais e segurança, a integração desses temas pode 
garantir melhores condições de vida à população mais pobre sem grandes incre-
mentos diretamente alocados na política setorial de habitação (Azevedo, 2007).

A importância das condições de infraestrutura – incluindo-se saneamento 
básico – coaduna a noção abrangente do conceito de saúde, em que estão presen-
tes as condições para o pleno desenvolvimento das pessoas, conforme referenda a 
Carta de Ottawa de 1986.

Além desta introdução, este trabalho é composto por uma breve descrição da 
RM da Grande Vitória – com enfoque em suas disparidades internas –, seguida 
da descrição das fontes utilizadas como base de informações; a saber, o Índice de 
Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) e a tipologia socioespacial 
na RM da Grande Vitória para 2010. A seguir, são mapeados os resultados do 
IDHM correlacionados à tipologia socioespacial em geral e para aspectos relacio-
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nados à infraestrutura de saneamento básico e de indicadores de domicílios nessa 
RM. Finalmente, a última seção corresponde às considerações finais e à indicação 
de pesquisas futuras.

2 A RM DA GRANDE VITÓRIA: DIFERENTES ESCALAS DE CONCENTRAÇÃO

A RM da Grande Vitória (mapa 1), denominação oficial dada por seu marco legal 
de criação, é constituída pelos municípios de Cariacica, Guarapari, Fundão, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória.7 O território funciona como uma única cidade e se 
estende por uma mesma malha urbana, sobretudo para o caso dos cinco municípios 
conurbados (Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória).

Segundo Toscano (2014), a preponderância da RM da Grande Vitória re-
lativamente ao estado do Espírito Santo é patente: concentra 48% da população 
(IBGE, 2010) em aproximadamente 5% do território estadual, apresentando 
densidade demográfica de cerca de 700 habitantes por km², dez vezes superior à 
do estado. Em termos econômicos, detém 58,7% do produto interno bruto (PIB) 
do Espírito Santo em 2010 (IJSN, 2015), além de 47,2% da população ocupada 
e 60% da massa salarial, segundo dados de 2010. O trabalhador metropolitano 
percebia, em 2010, rendimento médio 42% maior que o trabalhador das demais 
regiões do estado.

Essa importância relativa no estado assemelha-se à polarização exercida pela 
capital e é visível em todos os indicadores, exceto o da população: Vitória é ape-
nas o quarto município mais populoso da RM da Grande Vitória. No entanto, 
concentra 47% do PIB da região, proporção duas vezes maior que a do segundo 
colocado, Serra. O PIB per capita de Vitória (R$ 65.604,33) é mais que o dobro 
do valor da RM da Grande Vitória (R$ 29.702,29). Embora a distribuição da 
massa salarial não seja tão díspar, com Vitória respondendo por 33,8% do total 
(Vila Velha: 28,9%; Serra: 17,5%), em termos de diferença no nível salarial entre 
o município de menor rendimento médio do trabalhador (Viana) e o de maior 
(Vitória), a diferença é de 200% (Toscano et al., 2014, p. 108).

Obviamente essa concentração na capital mostra ainda forte dinâmica em 
termos de fluxos e deslocamento, sendo o principal o movimento casa-trabalho. 
Os municípios conurbados com Vitória mostram dinâmica forte com a capital, o 
que resulta em saldo positivo de trabalhadores para esse município, que significa 
aumento de aproximadamente 33% de sua população nos dias úteis. Por sua vez, 
Cariacica é a maior origem de trabalhadores com destino a outros municípios da 
região (quase 70 mil).

7. Lei Complementar (LC) no 58/1995 (Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), LC no 159/1999 (Guarapari) e LC 
no 204/2001 (Fundão).
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MAPA 1 
RM da Grande Vitória (2013) 

Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

Não obstante essas especificidades municipais, ao observar-se o território 
metropolitano em parcelas menores, percebem-se as diferenças internas, que 
encontram explicação no ritmo intenso de expansão da mancha urbana a partir 
de 1970 (Oliveira Júnior, 2014) e nas evidências sobre a insuficiente provisão de 
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moradia para acomodar uma população crescente. Permite-se assim construir a 
hipótese de que também a RM da Grande Vitória – a exemplo do país – cresceu 
em parte por autoconstrução, caracterizada por irregularidades fundiárias diversas, 
como a ocupação de áreas impróprias (Monteiro, 2014).

2 BASE DE INFORMAÇÕES

Este trabalho se apoia nos resultados de dois esforços que permitem comparar 
tanto as RMs entre si, quanto seu espaço intrametropolitano: i) o IDHM nas 
RMs; e ii) a tipologia socioespacial do Observatório das Metrópoles do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT). Ambos buscam disponibilizar dados 
do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
sobre espacialidades menores que os municípios.

2.1 O IDHM

Elaborado em conjunto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), pelo Ipea e pela Fundação João Pinheiro (FJP) de Minas 
Gerais, o IDHM equivale a uma adaptação da metodologia do IDH.8 O 
objetivo do índice é encontrar as especificidades para o Brasil, a partir da 
disponibilidade de dados dos censos demográficos do IBGE.

O IDHM disponibiliza dados para todos os estados e municípios 
brasileiros, para as regiões metropolitanas e para um recorte espacial espe-
cífico, interno às RMs, chamado de unidades de desenvolvimento humano 
(UDHs). Essa espacialidade objetiva captar as diferenças de desenvolvimento 
humano que podem ser mascaradas sob as médias municipais agregadas. As 
UDHs foram validadas por equipes locais, por meio da Plataforma Ipea de 
Pesquisa em Rede (Rede Ipea).9

O índice é composto por três dimensões (saúde, expressa em “longe-
vidade”, educação e renda) e resulta da média geométrica entre os valores 
de cada dimensão. Varia de 0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo), e os 
resultados para cada escala de apresentação (estados, municípios, RMs e 
UDHs) são agrupados em cinco faixas de desenvolvimento humano, que 
variam de muito baixo a muito alto, para facilitar a leitura comparativa e a 
identificação dos desafios em cada território (tabela 1).

8. Apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em 1990, para medir o desenvolvi-
mento de países, como uma alternativa ao produto interno bruto (PIB).
9. No caso da RM da Grande Vitória, essa tarefa coube à Coordenação de Geoprocessamento do IJSN. A descrição 
completa dos aspectos metodológicos está disponível em: <www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/metodologia/
construcao-das-unidades-de-desenvolvimento-humano>. Acesso em: 9 nov. 2015.
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TABELA 1 
Faixas de desenvolvimento humano

Muito alto 0,800 - 1,000

Alto 0,700 - 0,799

Médio 0,600 - 0,699

Baixo 0,500 - 0,599

Muito baixo 0,000 - 0,499

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013). 

Além do IDHM, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil apresenta 
as dimensões demografia, educação, renda, trabalho, habitação, vulnerabilidade e 
população, e, nestas, são disponibilizados indicadores, em alguns casos classificados 
por temas.

A dimensão habitação permite traçar paralelos com a questão da dignidade 
da moradia, relacionados a características da habitação e acesso a serviços, a partir 
dos indicadores de: 

• percentual da população em domicílios com água encanada; 

• percentual da população em domicílios com banheiro e água encanada; 

• percentual da população em domicílios com coleta de lixo; 

• percentual da população em domicílios com energia elétrica; e

• percentual da população em domicílios com densidade maior que duas 
pessoas.

Já a dimensão vulnerabilidade, no tema habitação, traz os indicadores de: 

• percentual de pessoas em domicílios sem energia elétrica;

• percentual de pessoas em domicílios com paredes inadequadas; e

• percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário inadequados.

2.2 A tipologia socioespacial na RM da Grande Vitória

A tipologia socioespacial é proposta pelo Observatório das Metrópoles do INCT, como 
chave de entendimento da segregação nos espaços metropolitanos do Brasil, e busca 
expressar os arranjos de tipos formados pela presença de agrupamentos de categorias 
sócio-ocupacionais, do Censo Demográfico do IBGE.10 A análise visa descortinar 
a localização relativa dos diferentes tipos, medidos em termos de status, privilégio e 

10. São instrumentalizadas as informações ocupacionais dos censos demográficos, utilizando-se a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO).
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prestígio social. Segundo Lira, Oliveira Júnior e Monteiro (2014, p. 137), citando a 
obra explicativa de Ribeiro e Ribeiro (2011), a tipologia socioespacial “é constituída 
partindo do arcabouço teórico que incorpora as relações de produção (perspectiva 
marxista), lógica de status social (ótica weberiana) e noção de habitus (abordagem 
de Bourdieu)”.

Assim como no caso do IDHM, essa abordagem evita utilizar apenas a ex-
plicação econômica – nesse caso, da variável renda – para interpretar a estrutura 
social no tocante à realidade ocidental contemporânea, mas busca somar a essa 
dimensão variáveis ligadas à influência, à instrução e à cultura. A posição relativa 
dos indivíduos na hierarquia social seria um amálgama dessas diversas dimensões. 
Para captar essa posição, a construção teórica prioriza as descrições das ocupações, 
na forma de tipos ocupacionais.

Seguindo essa orientação e com base nos dados dos censos demográficos 
agregados por áreas de ponderação,11 foi construída a tipologia socioespacial da 
RM da Grande Vitória,12 aqui apresentada para 2010 (mapa 2), composta pelos 
tipos superior-médio, médio, popular, popular-agrícola.

Tal classificação permite a descrição e a análise de diversos temas, a partir 
dos dados censitários disponíveis no nível de agregação das áreas de ponderação 
(arranjos domiciliares, provisão de moradia, educação, trabalho e renda, mobilidade 
e criminalidade), relacionados aos tipos espacializados, com o objetivo de exprimir 
as condições das diferentes posições hierárquicas na sociedade e sua localização no 
espaço intrametropolitano.

Os resultados mostram predominância dos espaços relacionados aos tipos 
menos privilegiados, principalmente o popular, conformando arcos sucessivos à 
medida que se afastam do município-polo. No sentido inverso, nas áreas litorâ-
neas de Vitória e Vila Velha, predomina o tipo superior-médio, evidenciando-se 
forte estratificação em termos da tipologia. As áreas especiais referem-se a espaços 
protegidos e não ocupados.

De maneira geral, as áreas em que prevalecem o tipo superior-médio se dife-
renciam das demais e apresentam melhores indicadores socioespaciais. As maiores 
fragilidades sociais, econômicas e infraestruturais urbanas são detectadas nas áreas 
onde predomina o tipo popular-agrícola.

11. O setor censitário é constituído por áreas contíguas e corresponde à menor unidade de registro dos censos de-
mográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A agregação dos setores censitários contíguos em 
áreas de ponderação obedece a critérios de densidade populacional e de contiguidade física (Ribeiro e Ribeiro, 2011).
12. Para a descrição da tipologia socioespacial, este trabalho se apoia na publicação Vitória: transformações na ordem 
urbana, da série Metrópoles: território, coesão social e governança democrática, em que se analisa o caso da RM da 
Grande Vitória. Para mais informações, ver a publicação disponível em: <http://www.observatoriodasmetropoles.net/
images/abook_file/serie_ordemurbana_vitoria2.pdf>.
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MAPA 2 
Tipologia socioespacial – RM da Grande Vitória (2010)

Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

3 RESULTADOS: O IDHM NA RM DA GRANDE VITÓRIA

A espacialização do IDH da RM da Grande Vitória em diferentes escalas é reveladora 
das discrepâncias internas (mapa 3). O primeiro destaque é que, das cinco faixas de 
desenvolvimento, apenas as três mais altas (muito alto, alto e médio) estão presentes 
no território metropolitano. 
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De maneira geral, assim como mostrado para a tipologia socioespacial 2010, 
os valores de IDHM são melhores para unidades de desenvolvimento humano mais 
próximas do litoral e de maneira mais acentuada na parte leste de Vitória. O amplo 
espaço interior da RM da Grande Vitória configura-se como de desenvolvimento hu-
mano médio, à exceção do município de Fundão, que – em virtude da metodologia 
de extração dos dados – está inteiramente contido em uma única UDH, tornando 
impossível a identificação de características internas a partir do Censo Demográfico 
2010 (IBGE, 2010).

No entanto, embora o IDHM da RM da Grande Vitória (0,772) esteja no 
intervalo considerado alto, à medida que nos aproximamos para observar a região no 
nível municipal, surge a primeira diferenciação. Os municípios de Vitória (0,845) e 
Vila Velha (0,800) passam à escala classificada como muito alto, e o município de Viana 
tem seu indicador classificado como médio (0,686).

Cabe destacar que, para 2010, todas as vinte RMs disponibilizadas no Atlas do 
Desenvolvimento no Brasil encontram-se classificadas na faixa de desenvolvimento 
humano alto. Vitória e Vila Velha são os únicos municípios com IDHM classificado 
como muito alto no estado do Espírito Santo, sendo Vitória ranqueada em quarto 
lugar entre todos os municípios do Brasil, ao lado de Balneário Camboriú, e a segunda 
capital melhor posicionada – a primeira é Florianópolis.

Não obstante os valores gerais para os municípios, a escala de análise das UDHs 
torna perceptíveis as diferenças internas. Observa-se que o indicador de IDHM mostra 
os melhores valores para as áreas litorâneas dentro de Vitória e de Vila Velha – ou seja, há 
parcelas internas a esses municípios classificadas nas faixas alta e média. Para os demais mu-
nicípios, surgem áreas com classificação alta, correspondendo a bairros específicos de Serra 
(Serra Sede, Laranjeiras, Manguinhos e Colina de Laranjeiras), Guarapari (Centro e Praia 
do Morro), Cariacica (Sede, Campo Grande, Jardim América e Alto Laje) e até mesmo 
Viana (Centro e Universal).

Nesse sentido, coexistem em um território de 2.331,03 km², UDHs cujos 
valores de desenvolvimento humano variam de 0,609 – portanto, próximos do 
valor mínimo para a faixa média, observado para conjuntos de bairros de Guara-
pari – até indicadores muito altos, percebidos para alguns bairros da capital, com 
IDHM de 0,961, como Barro Vermelho, Santa Luíza e Mata da Praia. A tabela 2 
mostra os quinze melhores e os quinze piores valores do indicador para as unidades 
de desenvolvimento humano na RM da Grande Vitória. Valores idênticos indicam 
que as UDHs foram agregadas para fins de extração de dados.13

13. Para mais informações sobre limitações do processo de construção das UDHs, ver o site disponível em: <www.
atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/metodologia/construcao-das-unidades-de-desenvolvimento-humano/#limitacoes>.
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TABELA 2 
Quinze melhores e piores desempenhos em UDHs – RM da Grande Vitória (2010)

Posição Nome Município IDHM 
IDHM 
Renda 

IDHM  
Longevidade 

IDHM 
Educação 

1 1o Mata da Praia: Orla Vitória 0.961 1.000 0.939 0.946

2 1o Mata da Praia: Pedra da Cebola Vitória 0.961 1.000 0.939 0.946

3 1o Barro Vermelho/Santa Luíza Vitória 0.961 1.000 0.939 0.946

4 4o Praia do Canto/Ilha do Boi/Ilha do Frade/Enseada 
do Suá

Vitória 0.958 1.000 0.942 0.933

5 5o Praia da Costa: Orla Vila Velha 0.957 1.000 0.938 0.935

6 6o Jardim Camburi: Santa Terezinha Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

7 6o Morada de Camburi Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

8 6o Enseada do Suá/Santa Helena Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

9 6o Santa Lúcia: Av. César Hilal Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

10 6o Mata da Praia: Av. Desembargador Demerval Lyrio Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

11 6o Bento Ferreira: Av. Beira-Mar Vitória 0.953 0.981 0.936 0.944

12 12o Jardim da Penha: Orla Vitória 0.952 0.964 0.934 0.959

13 13o Praia da Costa: Canal da Costa Vila Velha 0.943 0.970 0.935 0.926

14 13o Praia de Itaparica: Orla Vila Velha 0.943 0.970 0.935 0.926

15 15o Jardim Camburi: Orla Vitória 0.942 0.941 0.931 0.954

283 277o Caxias do Sul /Arlindo Angelo Villaschi Viana 0.618 0.628 0.756 0.498

284 277o Areinha Viana 0.618 0.628 0.756 0.498

285 285o Planalto Serrano/Campinho da Serra I Serra 0.615 0.618 0.757 0.498

286 285o Cidade Nova da Serra/Calogi/ Independência/Quei-
mado/ Parque Residencial Nova Almeida /Putiri

Serra 0.615 0.618 0.757 0.498

287 285o Carapina Grande: Praça Gilson Mendonça Serra 0.615 0.618 0.757 0.498

288 285o Parque Jacaraípe: Rua Oito de Agosto Serra 0.615 0.618 0.757 0.498

289 285o Santa Rita de Cássia Serra 0.615 0.618 0.757 0.498

290 290o Baía Nova/Todos os Santos/Rio da Prata/São Félix/
Santa Rita/Cabeça Quebrada

Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

291 290o Adalberto Simão Nader Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

292 290o Portal Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

293 290o Paturá/Elza Nader Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

294 290o Camurugi Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

295 290o Bela Vista Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

296 290o São João do Jaboti/Pau D’Alho/Rio Grande/ Boa 
Vista/ Jaqueira/Reta Grande: Rural

Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

297 290o São Gabriel Guarapari 0.609 0.617 0.754 0.486

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013). 
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MAPA 3 
IDHM para a RM da Grande Vitória, municípios e UDHs (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Para a escala intramunicipal, é possível encontrar UDHs com melhores 
classificações, comparadas ao índice municipal agregado, correspondendo a áreas 
de entorno de trechos de rodovias que cortam áreas urbanas de ocupação mais 
antiga, como a ES 060, ao sul, em Vila Velha, e ao norte, em Serra, além da ES 
010, também em Serra, que faz a ligação com o litoral. Em Cariacica, há corres-
pondência espacial do IDHM mais elevado e da BR 262, que configura a entrada/
saída da RM da Grande Vitória em direção a Minas Gerais e se conecta à BR 101, 
em direção ao Rio de Janeiro. O mapa 4, a seguir, ilustra o exposto.
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MAPA 4 
IDHM por UDH – RM da Grande Vitória e rodovias (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013).
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4  RESULTADOS: IDHM E TIPOLOGIA SOCIOESPACIAL NA  
RM DA GRANDE VITÓRIA

Esta seção busca analisar espacialmente, de maneira conjunta, os resultados do 
IDHM e da tipologia socioespacial da RM da Grande Vitória, ao destacar a dis-
cussão dos indicadores censitários de infraestrutura urbana e de alguns aspectos do 
estoque de domicílios que permitam aproximação com questões ligadas à digni-
dade da moradia e à qualidade de vida de seus habitantes e questões relacionadas 
à vulnerabilidade a doenças e morbidade e à mortalidade infantil, como é o caso 
de ausência de saneamento básico (acesso à rede de esgotamento sanitário, rede de 
abastecimento de água por rede geral de distribuição e coleta regular de lixo). Para 
isso, foram geradas imagens georreferenciadas dos resultados do IDHM no recorte 
das UDHs e da tipologia socioespacial para a RM da Grande Vitória. 

Como visto, o indicador de IDHM é espacializado de acordo com as UDHs, 
que estão voltadas para a análise espacial das RMs por meio de recortes espaciais 
de conjuntos de setores censitários contíguos de maior  homogeneidade socioe-
conômica.14 Por sua vez, o indicador dos tipos socioespaciais é georreferenciado 
segundo as áreas de ponderação, que representam a agregação de setores censitários 
contíguos segundo critérios de densidade populacional (Ribeiro e Ribeiro, 2011; 
Lira, Oliveira Júnior e Monteiro, 2014). Em geral, as UDHs podem ser entendidas 
como recorte espacial intermediário às áreas de ponderação e aos setores censi-
tários. Nesse sentido, a interpretação cartográfica dos mapas aqui apresentados, 
que correlacionam os indicadores de IDHM e dos tipos socioespaciais, deve ser 
procedida considerando-se que as UDHs destacam detalhes de recortes espaciais 
internos às áreas de ponderação.

Os resultados da análise cartográfica correlacionada do IDHM e dos tipos 
socioespaciais para 2010 estão expostos nos mapas 5 a 7, a seguir.

14. Disponível em: <www.atlasbrasil.org.br>.
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MAPA 5
Tipologia socioespacial e IDHM muito alto – RM de Grande Vitória (2010) 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013). Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).
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MAPA 6 
Tipologia socioespacial e IDHM alto – RM da Grande Vitória (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013); Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014). 
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MAPA 7 
Tipologia socioespacial e IDHM médio – RM da Grande Vitória (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013); Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014). 

De maneira geral, há correlação entre os tipos de maior prestígio da tipolo-
gia socioespacial da RM da Grande Vitória em 2010 e os resultados do IDHM 
mapeados pelas UDHs. Ou seja, as áreas onde predomina o tipo superior-médio 
estão inteiramente compreendidas em UDHs com desenvolvimento muito alto. 
A maior parte das áreas de tipo médio – notadamente, aquelas imediatamente 
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vizinhas ao tipo superior-médio – também se encontra nos limites de UDHs com 
IDHM muito alto, conforme se identifica no mapa 5. As exceções são a Ponta de 
Tubarão, em que se localiza o complexo siderúrgico-portuário, e pequenas áreas 
residenciais, que podem ter sido aglutinadas a UDHs não contíguas, para fins de 
validade estatística da expansão da amostra. Cabe lembrar que os recortes espaciais 
do IDHM e da tipologia socioespacial são diferentes.

Interessa notar que os municípios de Guarapari e Fundão não mostram áreas 
com IDHM classificado como muito alto.

Os resultados de desenvolvimento humano muito alto hachurados (mapa 5) 
são mais extensos do que aqueles mapeados como superior-médio. Não obstante 
as diferenças entre as UDHs e as áreas de ponderação, isso pode indicar que – até 
mesmo na faixa mais alta de IDHM – pode haver diferenças internas relativas à 
localização, não captadas pelo indicador, que faz com que as camadas de maior 
prestígio busquem residir naqueles locais ou que a oferta imobiliária voltada para 
essas camadas esteja restrita a porções muito particulares e exclusivas do espaço 
metropolitano, como parece apontar a citada concentração do tipo superior-médio.

Note-se que o tipo superior-médio está presente apenas na orla leste de Vitória 
e de Vila Velha, na parte mais próxima à capital, no corredor formado pela rodovia 
do Sol e pela ponte Darcy Castello de Mendonça (terceira ponte), que conecta 
diretamente as regiões mais nobres de ambos os municípios.

Mas uma diferença anuncia-se. O registro do IDHM alto (mapa 6) está 
fortemente concentrado em áreas em que predominam o tipo popular, exceto 
Fundão15 e parte leste de Viana, onde predomina o tipo popular-agrícola, em menor 
proporção; isso indica que o desenvolvimento humano nessas áreas suplanta seu 
prestígio em termos da leitura da tipologia.

Finalmente, o IDHM médio (mapa 7) corresponde em grande medida às 
áreas onde predominam os tipos socioespaciais popular e popular-agrícola, exceto 
para as áreas em que o tipo popular está mais próximo de áreas do tipo médio e do 
litoral, em Serra, Vila Velha e Guarapari. Essas são as áreas em que as condições de 
domicílios e infraestrutura são menos favoráveis, ainda que em níveis de atendi-
mento alto. O registro do IDHM médio parece corroborar a observação de que até 
mesmo os dois tipos menos privilegiados na perspectiva da tipologia socioespacial 
contam com condições favoráveis de desenvolvimento humano.

4.1 Dimensão infraestrutural dos domicílios

Esta subseção tem o objetivo de evidenciar aspectos da moradia digna relacionados 
ao saneamento básico, comparados ao resultado da tipologia socioespacial para a 
RM da Grande Vitória. Para tanto, foram utilizados os indicadores de acesso a água 

15. Recorde-se que o município de Fundão corresponde a um único setor censitário, do que decorre haver uma única 
unidade de desenvolvimento humano (UDH).
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canalizada, cobertura de redes de esgotamento e coleta regular de lixo – presentes no 
Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010 ) – e aspectos do saneamento, disponíveis 
no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Entende-se que a informação espacializada pode auxiliar a política de saneamento 
a endereçar ações integradas em áreas específicas, com vistas à melhoria da condição 
de vida dos moradores, aí incluída a saúde.

Como esperado, o acesso a redes coletoras de esgoto e de abastecimento de 
água é maior para os tipos de maior status social e segue obedecendo a sua hierarquia. 
Os tipos superior-médio e médio apresentaram indicador acima de 90% de acesso 
a redes coletoras de esgoto, seguidos do tipo popular, com quase 75% de acesso. O 
indicador de 24,74% de acesso a redes coletoras de esgoto – observado para o tipo 
popular-agrícola – pode justificar-se pela baixa densidade de ocupação dessas áreas, 
em que as soluções por redes não são as mais adequadas.

Isso também se dá para o abastecimento de água por rede, em que o serviço 
está praticamente universalizado para os tipos, exceto para o popular-agrícola, com 
o percentual de 67,87% de domicílios atendidos. Nesse ponto, há de refletir-se que, 
assim como para a rede coletora de esgotos, o abastecimento por rede é menos indi-
cado para áreas rurais, em virtude da baixa densidade de edificações, e que o serviço 
deve ser desempenhado por meios individualizados de solução. No entanto, apenas a 
densidade não explica a disparidade entre os percentuais de atendimento das redes de 
esgotamento (24,74%) e água (67,87%) no popular-agrícola. Em se tratando ambas 
de redes enterradas,    os dados apontam para desigualdade na oferta da infraestrutura 
e, como consequência, do serviço de esgotamento. Já o serviço da coleta de lixo tem 
percentuais altos de atendimento em todos os tipos (gráficos 1 a 3).

GRÁFICO 1 
Domicílios com acesso a rede coletora de esgoto, segundo a tipologia socioespacial – RM 
da Grande Vitória (2010)
(Em %)
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Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

GRÁFICO 2 
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Domicílios com abastecimento de água por meio de rede geral de distribuição, segundo 
a tipologia socioespacial – RM da Grande Vitória (2010)
(Em %)
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Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

GRÁFICO 3 
Domicílios com coleta de lixo, segundo tipologia socioespacial – RM da Grande Vitória 
(2010)
(Em %)
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Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

Para complementar a informação sobre a visão do saneamento utilizando-se 
outros indicadores disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 
que também tratam do acesso a serviços de saneamento básico, o mapa 8 mostra 
o percentual da população em domicílios com banheiro e água encanada sobre-
posto aos tipos superior-médio e médio. Como esperado, os maiores percentuais 
coincidem com essas áreas; porém, importa ressaltar que os percentuais mínimos 
se encontram em patamar superior a 84% para as demais áreas e que têm ocupação 
mais esparsa e presença de zonas rurais.
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MAPA 8 
Pessoas em domicílios com banheiro e água encanada e tipos superior-médio e médio – RM 
da Grande Vitória (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013); Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).
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MAPA 9 
Pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário 
inadequado e tipos socioespaciais popular e popular-agrícola – RM da Grande 
Vitória (2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, Ipea, FJP; 2013); Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

Por contraste, para se avaliar o outro lado do espectro, o mapa 9 mostra uma 
visão conjunta das áreas de dois dos principais aspectos do saneamento: o percentual 
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de pessoas em domicílios em que, concomitantemente, o abastecimento de água não 
é proveniente de rede geral e o esgotamento sanitário não é feito por rede coletora 
ou fossa séptica, o que caracteriza a vulnerabilidade no tema habitação, segundo o 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Os tipos popular e popular-agrícola têm desempenho diverso no indicador, 
o que mostra uma heterogeneidade talvez explicada, mais uma vez, pela densidade 
em cada área específica. Cumpre ressaltar que os percentuais desse indicador são 
baixos para a RM da Grande Vitória, de maneira geral, e que a faixa mais próxima 
de zero engloba as áreas dos tipos médio e superior-médio, não hachuradas. 

4.2 Estoque domiciliar

Esta seção trata das condições de vulnerabilidade da moradia em si, a partir 
de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, [s.d.]), relativos à espécie de 
domicílio – improvisado – e à forma da ocupação, referentes a domicílios 
cedidos e domicílios alugados com apenas um cômodo.

Enquanto em todos os demais tipos da RM os percentuais de domicílios 
particulares permanentes são superiores a 98%, para o tipo popular-agrícola estão 
abaixo de 94%. A hipótese explicativa ancora-se na existência de novos complexos 
penitenciários nessas áreas, aumentando a participação relativa de domicílios co-
letivos (tabela 3). É nessas mesmas áreas que os domicílios improvisados mostram 
maiores percentuais, ainda que em números pequenos (0,45%). Nas áreas com 
predomínio do tipo superior-médio, o percentual de improvisados é de 0,01% – 
ou seja, insignificante.

TABELA 3 
Total de domicílios por espécie – RM da Grande Vitória (2010)

Tipologia Particular permanente % Particular improvisado % Coletivo %

Superior-médio 70.767,20 99,30 8,80 0,01 489,00 0,69

Médio 162.834,12 98,48 129,88 0,08 2.385,00 1,44

Popular 284.438,32 99,13 382,06 0,13 2.102,62 0,73

Popular-agrícola 15.264,24 93,99 72,76 0,45 903,00 5,56

Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

A informação sobre as áreas na RM da Grande Vitória em que se localizam os 
maiores percentuais de domicílios improvisados pode servir à focalização de políticas 
públicas nessas parcelas do território, com vistas à erradicação desse componente 
do deficit habitacional da região.
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Segundo a metodologia da FJP (2013) – que calcula o deficit habitacional 
no Brasil –, domicílios improvisados, somados aos domicílios rústicos, formam o 
componente habitação precária, que exprime extrema vulnerabilidade da condição 
da moradia como abrigo.

Nesse sentido, o Plano Estadual de Habitação do Espírito Santo – apresentado 
em dezembro em 2014 – estabeleceu como um dos objetivos da Política Estadual 
de Habitação a erradicação da habitação precária no Espírito Santo, que levaria 
a uma “redução efetiva das situações de maior vulnerabilidade social” (Sedurb, 
2014). O plano estimava para a RM da Grande Vitória a necessidade de cons-
trução de 4.884 novas unidades habitacionais no meio urbano e de 118 no meio 
rural. Em se considerando a efetividade do planejamento, a ação deveria contar 
com o investimento de aproximadamente R$ 290 milhões, a ser consolidado no 
horizonte de quinze anos.16

As áreas com predominância do tipo popular-agrícola também mostram os 
percentuais mais altos para os domicílios cedidos e, superando o de domicílios 
alugados, chegou a 13,69% em 2010 (gráfico 4).

GRÁFICO 4 
Domicílios cuja condição de ocupação seja próprio, alugado ou cedido, segundo a 
tipologia socioespacial – RM da Grande Vitória (2010)
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Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

Por seu turno, o indicador de domicílios alugados com apenas um cômodo – que 
exprime enorme deficiência funcional da moradia, nas áreas do tipo popular – mostrou o 

16. Segundo o plano, “tomam-se como referência os valores da produção da unidade habitacional executada pelo IDURB 
no urbano e no rural; e acrescenta-se um pequeno aumento em relação ao valor correspondente à complementação” 
(Sedurb, 2014). Além disso, o custo da unidade urbana não contempla a infraestrutura. Nesses termos, a UH urbana 
é estimada em R$58.200,00 e a rural, em R$42.000,00, sendo o montante exato para a RM da Grande Vitória de  
R$ 289.204.800,00, em 2014.
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maior percentual relativo, que foi de 64,37%. Ou seja, nas áreas em que predomina 
esse tipo, estão concentrados mais de 60% dos domicílios alugados com um cômodo 
na RM do Grande Vitória.

O número absoluto total de cômodos alugados era de 360,66 unidades, o 
que tornou sua solução factível, uma vez identificados os possíveis destinatários 
de ação voltada a esse fim (tabela 4).

TABELA 4 
Indicador de domicílio alugado com um cômodo – RM da Grande Vitória (2010)

Tipologia Indicador de domicílio alugado com um cômodo %

Superior-médio 23,919 6,63

Médio 104,568 28,99

Popular 232,18 64,37

Popular-agrícola 0,00 0,00

Total 360,66 100,00

Fonte: Lira, Oliveira Junior e Monteiro (2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A RM da Grande Vitória – que se configurou como o espaço mais bem infraes-
truturado do Espírito Santo – mostra correlação positiva entre sua configuração 
socioespacial, expressa na tipologia, e os resultados do IDHM por UDH. As áreas 
ocupadas pelos tipos médio e superior-médio coincidem com os locais de melhores 
indicadores de desenvolvimento humano. A partir do cruzamento com indicadores 
do Censo Demográfico 2010 do IBGE, identificam-se especificidades internas em 
infraestrutura de saneamento básico e estoque habitacional, principalmente em 
que predominam os tipos populares.

A contribuição deste trabalho é auxiliar na identificação dessas especificidades 
espaciais, a partir das quais se podem descortinar oportunidades de atuação públi-
ca, seja diretamente em construção de unidades habitacionais, seja em regulação 
do solo em busca da função social da propriedade urbana. Também em ações 
de complementação de equipamentos e infraestrutura específica para soluções 
individualizadas de esgotamento sanitário e coleta de resíduos em áreas predomi-
nantemente ocupadas pelo tipo popular-agrícola.

A informação espacializada, sobre as partes do território metropolitano em 
que é maior a incidência desse tipo, permite maior capacidade de ação participativa 
e melhor refinamento do desenho de políticas públicas integradas. Até mesmo em 
outros programas setoriais de governo – como a educação e os esportes –, com o 
objetivo de disponibilizar espaços qualificados de lazer, que possam complementar 
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necessidades de bem-estar ou realizar atividades que estendam o período escolar. 
Essa informação possibilita o uso dos equipamentos da unidade, quando existentes, 
por exemplo.

Destaque-se que as análises a partir do cruzamento de indicadores e índices 
sintéticos podem ter como alvo outros temas diferentes daqueles abordados neste 
trabalho ou aprofundar a análise aqui apresentada. A grande      diferença de aten-
dimento entre rede de água e de esgotos é um exemplo, e aponta para possível 
investigação sobre as decisões passadas de infraestruturação do território.

Pesquisas futuras podem contribuir no sentido de se ampliar o entendimento 
sobre os serviços, uma vez que os indicadores censitários de infraestrutura – em que 
se baseia a descrição – nada permitem dizer sobre a qualidade dos serviços presta-
dos. A existência de rede de abastecimento de água não garante seu fornecimento 
sem intermitências ou de maneira equânime no território, a coleta de esgotos por 
rede não assegura o tratamento adequado e a coleta de “lixo” não demonstra que a 
destinação final seja a ambientalmente correta ou que se crie na população a noção 
de responsabilidade pelos resíduos gerados.
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