
Te
rr

it
ór

io
s 

em
 n

úm
er

os
 

in
su

m
os

 p
ar

a 
po

lít
ic

as
 p

úb
lic

as
 a

 p
ar

tir
 d

a 
an

ál
is

e 
do

 ID
H

M
 e

 d
o 

IV
S 

de
 U

D
H

s 
e 

re
gi

õe
s 

m
et

ro
po

lit
an

as
 b

ra
si

le
ira

s

Territórios em números 
insumos para políticas públicas a partir da análise do IDHM 

e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

LI
V

RO
 2

ivs.ipea.gov.br at
la

sb
ra

sil
.o

rg
.b

r

ORGANIZADORES 
Bárbara Oliveira Marguti

Marco Aurélio Costa
Cesar Buno Favarão

Missão do Ipea
Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro
por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria
ao Estado nas suas decisões estratégicas.

LIVRO 2





Territórios em números 
insumos para políticas públicas a partir da análise do IDHM 

e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

ORGANIZADORES 
Bárbara Oliveira Marguti

Marco Aurélio Costa
Cesar Buno Favarão

LIVRO 2



Governo Federal

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Ministro Dyogo Henrique de Oliveira

Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento,  
Desenvolvimento e Gestão, o Ipea fornece suporte técnico  
e institucional às ações governamentais – possibilitando  
a formulação de inúmeras políticas públicas e programas de  
desenvolvimento brasileiros – e disponibiliza, para a 
sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos.

Presidente
Ernesto Lozardo

Diretor de Desenvolvimento Institucional
Rogério Boueri Miranda

Diretor de Estudos e Políticas do Estado,  
das Instituições e da Democracia
Alexandre de Ávila Gomide

Diretor de Estudos e Políticas  
Macroeconômicas
José Ronaldo de Castro Souza Júnior

Diretor de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais
Alexandre Xavier Ywata de Carvalho

Diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação
e Infraestrutura
João Alberto De Negri

Diretora de Estudos e Políticas Sociais
Lenita Maria Turchi

Diretor de Estudos e Relações Econômicas  
e Políticas Internacionais
Sérgio Augusto de Abreu e Lima Florêncio Sobrinho

Assessora-chefe de Imprensa e Comunicação
Regina Alvarez

Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria 
URL: http://www.ipea.gov.br



Territórios em números 
insumos para políticas públicas a partir da análise do IDHM 

e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras

ORGANIZADORES 
Bárbara Oliveira Marguti

Marco Aurélio Costa
Cesar Buno Favarão

LIVRO 2



As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, 
necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.Reproduções para fins 
comerciais são proibidas.

© Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – ipea 2017

Territórios em números :  insumos para políticas públicas a partir da análise 
do  IDHM  e  do  IVS  de  UDHs   e  regiões  metropolitanas  brasileiras, 
livro 2 / organizadores: Bárbara Oliveira Marguti, Marco Aurélio Costa,
Cesar Buno Favarão. – Brasília : IPEA : INCT, 2017.   
336 p. : il., gráfs., mapas color.

Inclui Bibliografia.
ISBN: 978-85-7811-297-4

1.  Regiões Metropolitanas. 2.  Desenvolvimento  Humano. 3.  Política
Urbana.  4.  Indicadores  Sociais.  5.  Planejamento  Regional.  6.  Políticas 
Públicas. 7.  Brasil. I.  Marguti, Bárbara Oliveira. II. Costa, Marco Aurélio.  
III.   Favarão, Cesar Buno.  IV.  Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
(INCT)  Políticas Públicas e Desenvolvimento  Territorial. V.  Instituto  de 
Pesquisa Econômica Aplicada.

CDD 363.0981

Equipe Técnica 
Bárbara Oliveira Marguti – Coordenadora técnica dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e 
Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras
Carlos Vinícius da Silva Pinto – Pesquisador dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Mapeamento 
da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras
Cesar Buno Favarão – Pesquisador do projeto Governança metropolitana no Brasil
Marco Aurélio Costa – Coordenador do INCT em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial  

Pareceristas
Alexandre Xavier de Carvalho Ywata
Bárbara Oliveira Marguti
Carlos Vinícius da Silva Pinto
Cesar Buno Favarão
Cleandro Henrique Krause
Ernesto Pereira Galindo
Letícia Beccalli Klug
Marco Aurélio Costa
Nikolas de Camargo Pirani



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................. 9

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11

PARTE I – VULNERABILIDADE SOCIAL, PLANEJAMENTO E  
POLÍTICAS URBANAS

CAPÍTULO 1 
TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE O INDICADOR DE URBANIZAÇÃO  
E RENDA (CEPERJ) COM O ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IVS)  
NOS RECORTES ESPACIAIS DAS UNIDADES DE  
DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDHS) DA REGIÃO METROPOLITANA  
DO RIO DE JANEIRO ...................................................................................15
Sergio Urzedo Júnior
Debora Melquiades de Castro

CAPÍTULO 2
VULNERABILIDADE SOCIAL: ANÁLISES POSSÍVEIS A PARTIR DA  
APLICAÇÃO DO IVS NO ATLAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ...65
Catia Lubambo 
Wilson Fusco 
Laís Lopes 

CAPÍTULO 3
ÍNDICE DE IMPACTO TERRITORIAL (IT) PARA ANÁLISE DE OCUPAÇÕES  
IRREGULARES NO DISTRITO FEDERAL  ........................................................... 85
Rubens do Amaral
Marília Pacheco Machado 
Vicente Correia Lima Neto

CAPÍTULO 4
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE DA CIDADE  
DE SÃO PAULO  .............................................................................................  117
Renata Porto Bugni
Miguel Stevanato Jacob



PARTE II – IDHM, DESIGUALDADE TERRITORIAL E POLÍTICAS URBANAS

CAPÍTULO 5
DESIGUALDADE, ESTRUTURA PRODUTIVA E POLÍTICAS TERRITORIAIS  
NA CIDADE DE SÃO PAULO ........................................................................... 153
Tomás Wissenbach

CAPÍTULO 6
IDH E A DINÂMICA INTRAURBANA NA CIDADE DE SÃO PAULO ............... 171
André de Freitas Gonçalves
Marcos Toyotoshi Maeda

CAPÍTULO 7
UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A OFERTA DE SAÚDE,  
EDUCAÇÃO E EMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO ...193
Eduardo Tomio Nakamura
Yuri Veneziani

CAPÍTULO 8 
AS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REGIÃO  
METROPOLITANA DE BELÉM ......................................................................... 227
Nayara Sales Barros
Juliano Pamplona Ximenes Ponte
Monique Bentes Machado Sardo Leão
Andréa de Cássia Lopes Pinheiro
Renata Durans Pessoa de Souza
Thiago Alan Guedes Sabino

CAPÍTULO 9 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, SANEAMENTO BÁSICO E  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO NA REGIÃO METROPOLITANA  
DA GRANDE VITÓRIA  ...................................................................................  261
Latussa Laranja Monteiro
Pablo Lira
Nathalia Nogaroli Bonadiman



PARTE III –  VISÃO TERRITORIAL DAS DESIGUALDADES SOCIAIS  
E INFRAESTRUTURA URBANA

CAPÍTULO 10
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE  
SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE ........................291
Cristina Maria dos Reis Martins
Liane Rose Reis Garcia Bayard das Neves Germano





APRESENTAÇÃO

Produzir, sistematizar, analisar e divulgar informações capazes de refletir determinada 
realidade socioeconômica são tarefas de suma importância em um contexto global 
cada vez mais dependente da informação especializada e do conhecimento científico. 
Desse modo, os indicadores sintéticos, por mais que apresentem limitações, são fontes 
ricas de informações para gestores e formuladores de políticas públicas. O Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), lançado em 2013, e o Índice de 
Vulnerabilidade Social (IVS), lançado em 2015, resultantes do esforço conjunto do 
Ipea, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e da Fundação 
João Pinheiro, são exemplos de indicadores que tentam abarcar a realidade brasileira de 
forma multidimensional e oferecer complemento e/ou contraponto a outros tipos de 
indicadores existentes, compondo, assim, um importante leque de informações para 
tomadas de decisões estratégicas.

A partir da construção coletiva dos índices supracitados, surgiu o propósito de 
articular os dados apresentados, tanto pelo IDHM quanto pelo IVS, em torno de 
um esforço analítico capaz de oferecer subsídios para a compreensão da realidade 
socioeconômica do Brasil em suas diversas escalas territoriais. Para tanto, o Ipea 
solicitou a instituições e pesquisadores o envio de trabalhos que contemplassem 
tal proposta. Como resultado, foram produzidos dois volumes que apresentam 
estudos temáticos e/ou regionais elaborados a partir da utilização dos indicadores 
disponíveis nas plataformas do Atlas do Desenvolvimento Humano (<atlasbrasil.org.
br>) e do Atlas da Vulnerabilidade Social (<ivs.ipea.gov.br>). 

O livro 1 – Territórios em números: insumos para políticas públicas a partir da 
análise do IDHM e do IVS de municípios e Unidades da Federação brasileira conta 
com artigos temáticos voltados para o recorte municipal, ao passo que o livro 2 – 
Territórios em números: insumos para política públicas a partir da análise do IDHM 
e do IVS de UDHs e regiões metropolitanas brasileiras agrupa os estudos que trazem 
enfoques metropolitanos e os recortes baseados nas Unidades de Desenvolvimento 
Humano (UDHs). 

Os capítulos que compõem essas publicações tentam analisar, a partir dos in-
dicadores sintéticos citados, aspectos concernentes à desigualdade territorial e social 
e à dinâmica de evolução desses indicadores ao longo do tempo, contribuindo para 
a compreensão da realidade social brasileira e, em última instância, para a melhoria 
das condições de vida das pessoas e a diminuição das desigualdades sociais do país.

Alexandre Xavier Ywata de Carvalho
Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais





INTRODUÇÃO 

De maneira oposta ao que sugere a perspectiva de desenvolvimento ancorado na 
ideia de crescimento econômico, o desenvolvimento humano e a vulnerabilidade 
social podem ser mensurados a partir da composição de variáveis e indicadores que 
colaboram para a compreensão ampliada de necessidades, carências, recursos e pos-
sibilidades de uma sociedade. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) foi lançado em 2013, juntamente com o Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil (ADH Brasil), buscando-se dimensionar o desenvolvimento humano por 
intermédio de um conjunto de indicadores extraídos da plataforma do ADH Brasil. 
A construção deste índice, bem como a ideia de disponibilizá-lo em uma platafor-
ma on-line, foram concebidas pela parceria institucional entre o Ipea, o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Fundação João Pinheiro.

De modo a complementar o que é retratado pelo IDHM, o Ipea apresentou, 
em setembro de 2015, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). Planejado como 
um instrumento capaz de dimensionar as situações de exclusão, vulnerabilidade 
e pobreza multidimensional nos municípios brasileiros, Unidades da Federação 
(UFs), regiões metropolitanas e Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs), 
ele teve sua construção baseada em indicadores do Atlas de Desenvolvimento Hu-
mano no Brasil (2013). 

Esta publicação traz análises e reflexões de investigadores que se debruçaram 
sobre esses dois índices – o IDHM e o IVS –, e que oferecem olhares sobre seus 
territórios de análise a partir dos números, pretendendo contribuir para uma 
melhor compreensão das estruturas, dos processos e das dinâmicas da realidade 
socioeconômica do país.

Os capítulos que compõem esta publicação refletem o esforço dos pesquisa-
dores e parceiros dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano e Mapeamento 
da Vulnerabilidade Social, investigando-se diferentes recortes temáticos e territoriais 
com o auxílio dos indicadores que constituem os dois índices. A proposta de ela-
boração da obra surgiu com a produção de análises sobre os resultados do IDHM 
e do IVS, tendo sido reunidos estudos realizados nos municípios e UFs do país.

Este livro está dividido em três partes: i) Vulnerabilidade social, planejamento 
e políticas urbanas; ii) IDHM, desigualdade territorial e políticas urbanas; e iii) Visão 
territorial das desigualdades sociais e infraestrutura urbana. 

Na primeira parte do livro, o capítulo 1 apresenta a correlação do indicador de urba-
nização e renda (IUR) com o IVS das UDHs da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; 
a hipótese norteadora é que os setores censitários com maiores carências nos quesitos de  



urbanização e renda coincidem com as UDHs que possuem maiores IVS. No capítulo 2, os 
autores utilizam-se do Atlas do Desenvolvimento Humano para caracterizar a vulnerabilidade  
social nos diferentes territórios da Região Metropolitana do Recife. No capítulo 3, 
por seu turno, são caracterizados os territórios ocupados irregularmente no Distrito 
Federal, utilizando-se o Índice de Impacto Territorial (IT), e o IVS como proxy que 
reflete a dimensão socioeconômica. Fechando a primeira parte do livro, o capítulo 
4 faz uma análise exploratória dos dados do IVS, mostrando as variações ocorridas 
em cada dimensão de vulnerabilidade e suas distribuições geográficas no município 
de São Paulo.

Na segunda parte deste livro, no capítulo 5, a partir dos dados do ADH, são 
analisadas as mudanças na distribuição dos rendimentos na cidade de São Paulo e 
suas 32 subprefeituras, e aponta-se para a persistência dos níveis de desigualdade 
de renda marcada por padrão espacial de forte segregação urbana. No capítulo 6, 
os autores utilizam os dados do ADH para avaliar o comportamento do IDH no 
município de São Paulo e em suas subprefeituras, para os anos de 2000 e 2010. 
Na sequência, o capítulo 7 traz uma investigação acerca da existência de correlação 
entre o IDHM e a densidade de equipamentos de saúde, educação e emprego em 
UDHs da Região Metropolitana de São Paulo, para o ano de 2010. No capítulo 
8, os autores buscam analisar e caracterizar as condições de ocupação das UDHs 
na Região Metropolitana de Belém; para isso, usam como referência o IDHM. 
Fechando a segunda parte deste livro, o capítulo 9 apresenta uma análise do IDHM 
e da organização social do território da Região Metropolitana da Grande Vitória, 
correlacionando indicadores de domicílios e infraestrutura para o entendimento 
das diferenças intrametropolitanas.

Por fim, o capítulo 10, o único da terceira parte do livro, debate a pro-
blemática habitacional da região metropolitana e das regiões de orçamento 
participativo (ROPs) de Porto Alegre, a partir da análise associada dos dados do 
IVS e do IDHM.

Deixamos o registro de agradecimento aos parceiros da Rede Ipea e do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Territorial, os quais contribuíram para que a publicação desta obra se tornasse 
realidade, e esperamos que os leitores se inspirem nos exemplos e reflexões aqui 
reunidos para explorarem ainda mais o conjunto de dados disponíveis em nossas 
plataformas. 

Boa leitura!
Os organizadores
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CAPÍTULO 1 

TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE O INDICADOR DE URBANIZAÇÃO 
E RENDA (CEPERJ) COM O ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL (IVS) NOS RECORTES ESPACIAIS DAS UNIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (UDHS) DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

Sergio Urzedo Júnior1

Debora Melquiades de Castro2

1 INTRODUÇÃO

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

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

1. Mestre em administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Coordenador de gestão da informação do 
Centro de Estatística, Estudos e Pesquisas (Ceep) na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação 
de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj). E-mail: <surzedo@gmail.com>.
2. Mestre em ciências econômicas pela UFF e técnica de complexidade intelectual da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). E-mail: <d.melquiades.castro@gmail.com>.



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

16 | 

urbano. A busca pela valorização de determinadas áreas centrais cria obstáculos 
para grupos sociais mais vulneráveis terem acesso a moradias adequadas.

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

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

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

As iniciativas por parte do setor público para o enfrentamento da problemáti-
ca habitacional até a década de 1970 restringiram-se, em sua maioria, à remoção 
dos indivíduos das favelas, principalmente por meio da construção de conjuntos 
habitacionais nas áreas periféricas, o que provocou forte resistência, além de sua 



Teste de Correlação Entre o Indicador de Urbanização e Renda (Ceperj) com o 
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) nos Recortes Espaciais das Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
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capacidade reduzida de abrangência em relação ao tamanho da população. No final 
da década de 1970, o foco passa a ser a regularização fundiária desses assentamentos 
urbanos, sem impactos expressivos na questão da urbanização, e a criação de novas 
moradias nos moldes dos conjuntos habitacionais, principalmente no subúrbio 
fluminense, prevalecendo os loteamentos nos demais municípios do entorno.

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

2 JUSTIFICATIVA

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

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

3 METODOLOGIA

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

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

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

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

5 DADOS PADRONIZADOS

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

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

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

6 ANÁLISE FATORIAL (AF) – REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE 

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

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

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

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

7 MÉTODO DE EXTRAÇÃO DOS FATORES

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

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

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

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

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

8 MODELO MATEMÁTICO

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

.

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

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

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

9 INDICADOR DE URBANIZAÇÃO E RENDA

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

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

TABELA 1
Indicador de urbanização e renda

Decis (%) Escala social

Corte 10 Carência extrema

Corte 20 Carência forte

Corte 30 Carência média

Corte 40 Carência média

Corte 50 Razoável

Corte 60 Razoável

Corte 70 Razoável

Corte 80 Razoável

Corte 90 Bom

Corte 100 Bom

Elaboração dos autores.

Os recortes para categorização dos decis se mostrou adequado após alguns 
testes com variáveis que apresentaram maiores comunalidades no modelo proposto. 
A seguir, três testes para exemplificação do comportamento homogêneo de algumas 
variáveis nos recortes.
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GRÁFICO 1
Diagrama em caixa: proporção de calçadas no entorno – setores censitários da RM 
do Rio de Janeiro
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2012).

GRÁFICO 2
Diagrama em caixa: proporção de pessoas com rendimento de um quarto até meio 
salário mínimo – setores censitários da RM do Rio de Janeiro
(Em %)
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GRÁFICO 3
Diagrama em caixa: proporção de moradias adequadas no entorno – setores censitários 
da RM do Rio de Janeiro
(Em %)
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11.12110.103

8.038
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2.872
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1.427 753
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1.838

Fonte: IBGE (2012).

10 MODELO

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

QUADRO 1
Modelo original da análise fatorial para os setores censitários

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

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

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

Cinco ou mais moradores por domicílio Chefe de família alfabetizado 

Domicílios do tipo casa Pessoas alfabetizadas

Moradias semiadequadas Abastecimento de água via rede geral de esgoto

Moradia inadequada Banheiro ligado à rede geral de esgoto

Domicílio próprio Domicílio alugado

Sem medidor de energia Domicílio do tipo apartamento

Banheiro ligado a fossa rudimentar Rendimentos a partir de 2 SMs

Banheiro ligado a vala Até quatro moradores por domicílio

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

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

Abastecimento de água por poço Medidor de energia exclusivo

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

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

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

Há presença de lixo jogado na rua no entorno

Elaboração dos autores.

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

TABELA 2
Recorte metodológico

Setores censitários urbanos

Recorte metodológico
Base inicial da pesquisa Base final da pesquisa

Perda de 
setores

Proporção

Frequência Proporção Frequência Proporção

Dados faltantes 38 0,2

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

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

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

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

Itaboraí 395 2,0 386 2,0 9 2,3

Itaguaí 143 0,7 143 0,7 0 0,0

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

(Continua)

(Continuação)
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Setores censitários urbanos

Recorte metodológico
Base inicial da pesquisa Base final da pesquisa

Perda de 
setores

Proporção

Frequência Proporção Frequência Proporção

Magé 308 1,6 303 1,6 5 1,6

Maricá 291 1,5 291 1,5 0 0,0

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

Nilópolis 266 1,4 266 1,4 0 0,0

Niterói 892 4,6 875 4,5 17 1,9

Nova Iguaçu 1.222 6,3 1.221 6,3 1 0,1

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

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

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

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

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

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

Seropédica 89 0,5 88 0,5 1 1,1

Tanguá 56 0,3 55 0,3 1 1,8

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

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

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

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

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

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

Elaboração dos autores.

11 TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE IUR E IVS

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

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

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

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

12 ANÁLISES 

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

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

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

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

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

TABELA 3
Resumo das comparações

Resumo das comparações
Par a par da 1a 

rodada
Par a par da 2a 

rodada
Cruzamento dos 
casos extremos

Casos que são vizinhos em  
torno da categoria IVS média 

Total de setores pareados com as UDHs 7.030 2.996 196 9.009

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

Total de UDHs 1.025 396 42 787

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

Elaboração dos autores.

13 ANÁLISES PAR A PAR

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

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 1 – Bom 169 100,0

IVS 2010 1 – Muito baixa 169 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência Extrema 0 0,0

4 – Carência Forte 2 0,1

3 – Carência Média 6 0,2

2 – Razoável 97 3,6

1 – Bom 2.594 96,1

Total de setores censitários 2.699 100,0

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 2 – Razoável 434 100,0

IVS 2010 2 – Baixa 434 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 37 1,1

4 – Carência forte 34 1,0

3 – Carência média 189 5,8

2 – Razoável 2.716 82,9

1 – Bom 302 9,2

Total de setores censitários 3.278 100,0

Elaboração dos autores.

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 3 – Carência média 297 100,0

IVS 2010 3 – Média 297 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 149 6,0

4 – Carência forte 410 16,5

3 – Carência média 1.284 51,8

2 – Razoável 635 25,6

1 – Bom 3 0,1

Total de setores censitários 2.481 100,0

Elaboração dos autores.

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 4 – Carência forte 105 100,0

IVS 2010 4 – Alta 105 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 296 28,9

4 – Carência forte 308 30,1

3 – Carência média 368 36,0

2 – Razoável 51 5,0

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 1.023 100,0

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR Agregação UDH 5 – Carência Extrema 20 100,0

IVS – 2010 5 – Muito Alta 20 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência Extrema 128 70,7

4 – Carência Forte 32 17,7

3 – Carência Média 18 9,9

2 – Razoável 3 1,7

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 181 100,0

Elaboração dos autores.

14 ANÁLISE DAS JUNÇÕES

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

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

Categorias Frequência Proporção (%)

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

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

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 778 62,9

4 – Carência forte 296 23,9

3 – Carência média 145 11,7

2 – Razoável 17 1,4

Total de setores censitários 1.236 100,0

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema 1.215 98,3

4 – Carência forte 21 1,7

IVS 2010 5 – Muito alta 21 1,7

4 – Alta 1.215 98,3

Elaboração dos autores.

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

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

Categorias Frequência Proporção (%)

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

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

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 9 0,5

4 – Carência forte 10 0,5

3 – Carência 15 0,8

2 – Razoável 573 29,3

1 – Bom 1.349 69,0

Total de setores censitários 1.956 100

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 2 – Razoável 394 20,1

1 – Bom 1.562 79,9

IVS 2010 2 – Baixa 1.562 79,9

1 – Muito baixa 394 20,1

Elaboração dos autores.

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

15 DIFERENÇAS EXTREMAS

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

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

Categorias Frequência Proporção (%)

IUR agregação UDH 1 – Bom 0 0,0

2 – Razoável 15 100,0

IVS 2010 5 – Muito alta 0 0,0

4 – Alta 15 100,0

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 0 0,0

4 – Carência forte 2 3,0

3 – Carência média 19 28,4

2 – Razoável 46 68,7

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 67 100,0

Elaboração dos autores.

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

Categorias Frequência Proporção (%)

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

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

IUR setor censitário 5 – Carência extrema 79 42,9

4 – Carência forte 71 38,6

3 – Carência média 31 16,8

2 – Razoável 3 1,6

1 – Bom 0 0,0

Total de setores censitários 184 100

Distribuição dos setores censitários de acordo com a sua categoria

IUR agregação UDH 5 – Carência extrema 85 46,2

4 – Carência forte 99 53,8

IVS 2010 2 – Baixa 181 98,4

1 – Muito baixa 3 1,6

Elaboração dos autores.

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

16 ESTUDOS DE CASO

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

16.1 Complexo do Alemão

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

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

Elaboração dos autores.
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FIGURA 2
IUR novo modelo

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

Variáveis Morro do Adeus Complexo do Alemão

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

Pessoas alfabetizadas 82,06 82,05

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

Até 4 moradores 75,87 77,94

De 5 a 7 moradores 20,13 19,75

Rendimento de 3 até 5 SMs 0,32 0,61

Entorno – calçada 13,21 7,76

Entorno – meio fio 13,21 9,32

Chefe de família alfabetizado 90,98 88,79

Entorno da moradia adequado 18,9 12,17

Entorno – pavimentação 15,05 10,14

Entorno – boca de lobo 13,21 10,8

Moradia – casa 84,39 92,55

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

Elaboração dos autores.

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

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

FIGURA 3
IUR para setores censitários urbanos

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

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

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

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

A questão da energia evidencia um problema de outra natureza, não ligada à 
existência ou não de energia elétrica no domicílio, visto que dos 74 setores apenas 
seis possuem casos de moradia sem acesso à luz – mesmo assim, estes não passam 
de 1,2% em nenhuma das ocorrências. O debate está em torno da legalidade 
da fonte de energia, haja vista a considerável proporção de residências ligadas a 
“outras fontes” de energia, o que, na prática, significa ligação elétrica clandestina. 
Tal cenário é reforçado pelos dados referentes ao medidor de energia, sobre o qual 
se constata um alto índice de inexistência. Ademais, nem mesmo a presença do 
relógio implica necessariamente a veracidade da medição do consumo. 
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GRÁFICO 7
Fonte de energia: distribuidora
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 8
Sem medidor de energia
(Em %) 
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Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores.
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As informações apresentadas nos gráficos 9 e 10 ilustram características rele-
vantes para a categorização das condições de vida desta região. Os dados referentes 
ao rendimento nominal mensal domiciliar per capita indicam que boa parte desta 
população sobrevive com menos de 1 SM – incluída no cálculo a parcela sem 
rendimento, a qual, ao contrário das demais variáveis, possui uma distribuição 
bem mais homogênea. Ressalta-se ainda que, considerando-se a linha da pobreza 
de R$ 70,00 utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010 – quando o salário mínimo era de R$ 510,00, ou seja, a população 
classificada até um oitavo do salário mínimo (R$ 63,75) –, cerca de 33% dos 
setores possuem mais de 10% dos seus moradores nessa faixa.

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

31

45

24

55-75 75-85 85-95

Fonte: IBGE (2010 – Microdados).
Elaboração dos autores. 

16.2 Cachoeiras de Macacu

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

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

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

FIGURA 4
IVS 

Elaboração dos autores.
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FIGURA 5
IUR novo modelo

Elaboração dos autores.

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

Variáveis Cachoeiras de Macacu

Rendimento de 1/4 até 1/2 SM 18,06

Pessoas alfabetizadas 85,93

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 4,84

Até 4 moradores 86,4

De 5 a 7 moradores 12,67

Rendimento de 3 até 5 SMs 4,87

Entorno – calçada 35,89

Entorno – meio fio 60,71

Chefe de família alfabetizado 90,47

Entorno da moradia adequado 60,21

Entorno – pavimentação 65,72

Entorno – boca de lobo 46,49

Moradia – Casa 96,74

Rendimento de 1/2 até 1 SM 34,23

Elaboração dos autores.

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

1 – Bom
IUR Setor Censitário

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

  

Rio de Janeiro

Elaboração dos autores. 

Os resultados do IUR para setor censitário expostos na figura 6 revelam 
a diferenciação entre as localidades que variam de carência extrema até bom, 
reforçando a hipótese levantada. Em aspectos gerais, os setores classificam-se 
desta forma: carência extrema, 7,7%; carência forte, 16,9%; carência média, 
32,3%; razoável, 41,5%; e bom, 1,6%. Verifica-se que há diferenças extremas 
mesmo em setores vizinhos. Para facilitar a identificação das variáveis mais 
críticas que impactam o sentido do indicador, optou-se por construir gráficos 
que permitissem a comparação dessas situações. Neste viés, agregou-se, por um 
lado, os dados referentes aos setores de carência extrema e forte e, por outro, os 
equivalentes a razoável e bom, a fim de realizar uma análise similar à apresentada 
no tópico anterior. 
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GRÁFICO 11
Abastecimento de água na rede geral
(Em %)
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Elaboração dos autores. 
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GRÁFICO 12
Esgotamento sanitário – rede geral
(Em %)

12A – Carência extrema/forte 
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Elaboração dos autores.

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

GRÁFICO 13
Rendimento per capita de até 1 SM
(Em %)
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 14
Entorno moradia adequado
(Em %)

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

16.3 Itaguaí

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

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



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

 | 55

FIGURA 7
IVS 

Elaboração dos autores. 
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FIGURA 8
IUR novo modelo 

Elaboração dos autores. 

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

FIGURA 9
IUR para setores censitários urbanos

Elaboração dos autores.
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FIGURA 10
UDH Serra do Matoso

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

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

Variáveis Serra do Matoso

Rendimento de1/4 até 1/2 SM 37,5

Pessoas alfabetizadas 86,79

Rendimento de 1/8 até 1/4 SM 0

Até 4 moradores 75

De 5 a 7 moradores 18,75

Rendimento de 3 até 5 SMs 0

Entorno – calçada 0

Entorno – meio fio 0

Chefe de família alfabetizado 81,25

Entorno da moradia adequado 0

Entorno – pavimentação 0

Entorno – boca de lobo 0

Moradia – casa 100

Rendimento de 1/2 até 1 SM 25

Elaboração dos autores.

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

11B – Carência forte
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11C – Carência média

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

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

Variáveis Carência extrema Carência forte Carência média

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

Pessoas alfabetizadas 77,62 79,95 83,06

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

Até 4 moradores 72,84 79,86 80

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

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

Entorno – calçada 0 5,04 30

Entorno – meio fio 0 24,46 30

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

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

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

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

Moradia – casa 100 99,28 100

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

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

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

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

17 CONCLUSÃO

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

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

Por fim, considerou-se insuficiente para refutar a hipótese deste estudo a 
ocorrência de 1,87% das UDHs classificadas como diferenças extremas. Não apenas 
devido ao reduzido número de casos nesta categoria, mas principalmente em razão 
das justificativas plausíveis apontadas para este resultado. A análise das UDHs do 
município de Itaguaí possibilitou a inferência de situações em que podem ocorrer 
distorções no resultado do indicador, entre elas: áreas com presença de atributos 
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rurais, pouco povoadas, regiões de veraneio sem infraestrutura adequada etc. Ou 
seja, circunstâncias pontuais da caracterização de determinada região que tornam 
mais relevantes a diferença entre os pesos e a composição das variáveis de cada 
indicador, podendo acarretar direções distintas conceitualmente na classificação 
da qualidade de vida desta população.
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CAPÍTULO 2

VULNERABILIDADE SOCIAL: ANÁLISES POSSÍVEIS  
A PARTIR DA APLICAÇÃO DO IVS NO ATLAS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE

Catia Lubambo1 
Wilson Fusco2 

Laís Lopes3 

1 VULNERABILIDADE SOCIAL: CONCEITOS, DIMENSÕES E INDICADORES UTILIZADOS 

A noção de vulnerabilidade social traz consigo o resultado desfavorável da relação 
entre a disponibilidade de recursos (materiais ou simbólicos) da população e o 
acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm 
do Estado, do mercado e da sociedade civil (Cunha e Fonseca, 2006). Estudar a 
vulnerabilidade social exige, assim, uma postura orientada à extrapolação dos indi-
cadores básicos de desigualdade e pobreza, para a verificação das reais tensões que 
se estabelecem no espaço construído. Grande é, por isso, o desafio de tratar deste 
tema. A proposta de criar um diálogo entre a abordagem sociológica, a análise de 
indicadores e as técnicas de análise espacial aparenta ser uma alternativa trabalhosa, 
mas que, a rigor, apresenta-se como ferramenta fundamental que permite visualizar 
a construção territorial das tensões para facilitar ações públicas 

Especificamente no espaço urbano, distintos usos e atividades da urbanização 
proporcionam intensos fluxos populacionais, financeiros e de mercadorias num 
mercado cada vez mais alargado, dando feições singulares ao território da cidade. 
Quanto maior o esforço feito para uma aproximação do território da cidade com 
as medidas intraurbanas, mais as desigualdades internas se tornarão visíveis, como 
bem defende Sposati (2001) e Koga (2003). Esforços têm surgido. Desde a criação 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), algumas inovações como medidas 
interiores ao espaço da cidade têm sido experimentadas (Koga, 2003; Braga et al., 
2003), revelando uma busca por novos parâmetros para avaliação da qualidade 
urbana de municípios. 

1. Doutora em sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisadora titular na Diretoria de 
Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). E-mail: <catia.lubambo@fundaj.gov.br>.
2. Doutor em demografia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisador titular na Diretoria de 
Pesquisas Sociais da Fundaj. E-mail: <wilson.fusco@fundaj.gov.br>.
3. Graduanda em serviço social na UFPE e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Pibic/CNPq) (2015-2016) na Fundaj. E-mail: <laiislopes@live.com>.
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Por outro lado, além da desagregação no espaço, a complexidade das dimensões 
da vulnerabilidade social acaba demandando segmentações conceituais e técnicas 
para fins de análise. Foi então que, na convergência dessas demandas, elegemos, 
utilizamos e mapeamos os indicadores constantes do Atlas da Vulnerabilidade Social, 
proposto pelo Ipea para os municípios da Região Metropolitana do Recife (RM 
do Recife), obtendo, além de resultados mais aderentes à realidade, um avanço na 
proposta metodológica. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é composto por 
três dimensões: longevidade, educação e renda. Apesar de mostrar dados da realidade 
socioeconômica dos municípios, é insuficiente para lidar com a vulnerabilidade 
social estrutural, pois uma cidade pode possuir um IDHM bom, mas, ao mesmo 
tempo, registrar uma vulnerabilidade social alta. Seguindo este raciocínio, o Índice 
de Vulnerabilidade Social (IVS) é um indicador que complementa o IDHM, uma 
vez que apresenta uma composição mais específica e detalhada – inclusive territo-
rialmente – de um determinado local. 

O IVS possui dezesseis indicadores socioeconômicos divididos em três áreas, 
além de procurar estabelecer conexão com os índices do IDHM. As três dimensões do 
IVS são Infraestrutura Urbana, Renda e Trabalho, e Capital Humano. A infraestrutura 
urbana está relacionada ao saneamento básico e à mobilidade urbana, como o tempo 
que as pessoas levam no deslocamento casa/trabalho. A dimensão Renda e Trabalho 
está relacionada com a informalidade do trabalho, o trabalho infantil e o tipo de ocu-
pação remunerada. O Capital Humano está ligado aos serviços de saúde e educação, 
que dependem de aspectos demográficos e familiares. Nesta análise foi dado destaque 
especial para os indicadores da dimensão Infraestrutura Urbana do IVS.

A Região Metropolitana do Recife com seus quatorze municípios4 possui 
população de 3.690.547 habitantes, sendo 3.589.176 residentes na zona urbana 
e apenas 101.137 na zona rural (IBGE, 2010). Os municípios mais populosos são 
Recife, Jaboatão, Olinda e Paulista, os quais correspondem a quase 80% da popu-
lação da região. A RM do Recife possui uma economia bastante diversificada, na 
área de indústria, serviços, turismo, comércio e agricultura e, com isso, é a maior 
concentração de renda de Pernambuco e gera metade de toda a riqueza produzida 
no estado, sendo o terceiro maior polo médico (Pimentel Neto, 2006) e um dos 
maiores polos de informática do Brasil (Teixeira Filho e Costa, 2006). 

Cabe ressaltar que a população do estado de Pernambuco como um todo apresentou 
ritmo mais próximo ao do Brasil, pois se manteve em 11,1% nos dois períodos, 
enquanto que no país o crescimento caiu de 15,6% entre 1991 e 2000 para 12,3% 
entre 2000 e 2010. Este desempenho converge com o que vem sendo divulgado 

4. Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, 
Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata
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para a região Nordeste no que se refere à diminuição de fluxos emigratórios e à 
importância dos movimentos de retorno, resultado em menores saldos negativos e 
em alguns saldos positivos para territórios específicos (Campos, Rigotti e Baptista, 
2012; Ojima e Marandola, 2012; Fusco, 2012).

Efetivamente a RM do Recife se amplia como um ‘aglomerado urbano’, onde se 
aglutinam segmentos importantes do poder econômico, uma grande população 
de trabalhadores, residentes e não-residentes, todos consumidores e portadores de 
mercadorias, em circuitos e fluxos desmedidos de mobilidade urbana. Constitui, 
efetivamente, um polo territorial em expansão em escala local, regional e nacional. A 
dinâmica metropolitana da Região Metropolitana do Recife tem se refletido, sobretu-
do, no processo de integração dos municípios periféricos à mancha urbana de forma 
intensa (do nível médio para o alto e para o muito alto) e acelerada (num espaço de 
tempo menor que uma década). Assiste-se hoje à integração espontânea de municípios 
como Goiana e Vitória de Santo Antão, que não se constituem ainda como municípios 
metropolitanos pela legislação estadual. (Lubambo e Maciel, 2013, p.157).

2 VULNERABILIDADE SOCIAL DOS TERRITÓRIOS DA RM DO RECIFE

A oportunidade de análise do Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, 
que disponibiliza em seu principal produto, a plataforma web,5 revela informações 
valiosas aqui transformadas nas tabelas 1, 2, 3 e 4, como também nas figuras 1, 2, 
3 e 4, explorando o IVS total dos municípios, nos quatro territórios considerados 
para a RM do Recife. 

2.1 Território oeste

A população residente no território oeste corresponde a 8% da RM do Recife e 
cresceu à taxa de 1,29% ao ano (a.a.) durante a década de 2000, ritmo levemente 
superior ao do país, que foi de 1,17% a.a. para o período, indicando um pequeno 
ganho populacional referente à imigração. Trata-se do território que apresenta dois 
eixos de expansão da malha urbana da RM do Recife em direção ao interior de 
Pernambuco, um que segue pela BR-232, passando por Moreno e que vai sentido 
Caruaru; e outro pela BR-408, que segue por Camaragibe e São Lourenço da Mata, 
e continua a noroeste até cruzar a fronteira com a Paraíba. 

O cotejamento dos indicadores apresentados na figura 1 com os da tabela 1 
deixa claro que o índice de vulnerabilidade desses municípios é impactado nega-
tivamente pela dimensão da infraestrutura urbana. Especificamente com relação 
a Moreno e São Lourenço da Mata, o fator de maior impacto é o da mobilidade 
urbana, que registra os piores resultados para a RM do Recife exatamente nesses 
dois municípios.

5. Para mais informações, ver: <www.atlasbrasil.org.br>.
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FIGURA 1
Território oeste – IVS

Entre os territórios da região 
metropolitana do Recife, o 
oeste é o que apresenta a 
trajetória mais recente de 
uso e ocupação do solo, 
culminando com a dinâmica 
de preparativos instalada para 
o megaevento Copa 2014. 
O território é formado pelos 
municípios de Camaragibe 
(IVS = 0,415), São Lourenço 
da Mata (IVS = 0,511) e 
Moreno (IVS = 0,508).

Elaboração dos autores.

TABELA 1
Caracterização dos municípios de Camaragibe, São Lourenço da Mata e Moreno – área 
urbana e população

Municípios
População

2010

Densidade 
demográfica 
(hab/km²)

Taxa de crescimento 
(a.a.)

2000/2010

PIB per capita 
2011
(R$)

IDHM 
2010

IVS  
(Infraestrutura 

Urbana)

Camaragibe 144.466 2.829,01 1,16 5.761,72 0,692 0,463

São Lourenço da Mata 102.895 389,6 1,30 5.891,13 0,653 0,583

Moreno 56.696 296,48 1,43 5.989,75 0,652 0,532

Total 304,057 1.171,69 1,29 5.880,87 0,665 *

Fontes: IBGE (2000 e 2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano 2013. 
Elaboração dos autores.
Obs.:  Em “*”, não foi apresentado o IVS (Infraestrutura Urbana) para o total do território, pois esta medida não foi divulgada 

pelo Ipea. A construção deste índice exige um cálculo específico que depende do peso a ser considerado para cada 
segmento que compõe a parcela vulnerável da população.
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Esse território apresenta-se em construção, havendo destaque para um con-
junto de empreendimentos geradores de impactos que foram ou estão sendo 
implantados: a Arena Pernambuco, a Cidade da Copa, o Polo de Indústrias Ali-
mentícias em Vitória de Sto. Antão (município fronteiriço à RM do Recife), além 
de empreendimentos habitacionais de porte do Programa Minha Casa Minha 
Vida. (Lubambo e Maciel, 2014). Como estrutura viária, o núcleo conta com um 
sistema do BRT – Linha leste/oeste, onde estão sendo implantados os terminais 
integrados. Aguarda-se o Arco Metropolitano com estrutura já projetada, onde 
estão previstos trechos a serem construídos na medida do crescimento da demanda 
por transporte, nas áreas próximas à BR-232. Importante é incluir a finalização 
dos terminais de integração (SEI) no conjunto desse sistema viário. 

A despeito da previsibilidade (em relação ao tempo e à localização), que é 
marca singular às preparações para megaeventos, como foi a Copa do Mundo 
de Futebol de 2014, o planejamento das ações não seguiu o mesmo respeito à 
antecipação e à estimativa dos efeitos na cidade-sede e nos seus arredores. Ou 
seja, não se deu maior importância ao estudo dos impactos que estes acarretariam 
à população daquela localidade em curto, médio, ou longo prazo, nem se esteve 
atento à tendência histórica do uso e da ocupação do solo naquele território. Há 
evidências claras de estruturas viárias não completadas, sem o uso esperado que 
justificasse a sua implantação.

2.2 Território norte

Os municípios deste território registram grande heterogeneidade entre seus indica-
dores, principalmente o IDHM e o IVS. Além disso, a medida de vulnerabilidade 
baseada na infraestrutura também revela situações diferenciadas, uma vez que para 
alguns municípios essa dimensão é a pior entre os componentes do índice, como 
em Igarassu, Paulista e, principalmente, Araçoiaba, enquanto que, em outros, esse 
componente contribui para melhorar as condições locais, como em Itapissuma. O 
município de Paulista é o destaque positivo deste grupo, com a maior população 
fora do território central, o maior IDHM (0,732) e o mais baixo IVS (0,384), 
segundo a tabela 2 e a figura 2.
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FIGURA 2
Território norte – IVS

O território é formado pelos 
municípios de Itapissuma (IVS 
= 0,499), Igarassu (0,467), Ilha 
de Itamaracá (IVS = 0,486), 
Araçoiaba (IVS = 0,655), Abreu 
e Lima (IVS = 0,441) e Paulista 
(IVS = 0,384), e traz como 
principais empreendimentos 
a implementação do polo 
automotivo.

Elaboração dos autores.

TABELA 2
Caracterização dos municípios Itapissuma, Igarassu, ilha de Itamaracá, Araçoiaba, 
Abreu e Lima e Paulista – área urbana e população

Municípios
População

2010
Densidade de-

mográfica (hab/km²)
Taxa de crescimento (a.a.)

2000/2010

PIB per capita
2011
(R$)

IDHM
2010

IVS (Infraestrutura 
Urbana)

Itapissuma 23.769 321,76 1,68 20 447,26 0,633 0,441

Igarassu 102.021 337,94 2,17 12. 921,34 0,665 0,509

I. Itamaracá 21.884 327,05 3,27 6. 202,10 0,653 0,489

Araçoiaba 18.156 197,09 1,85 4. 054,72 0,592 0,846

Abreu e Lima 94.429 679,97 0,59 9. 589,60 0,679 0,448

Paulista 300.466 3.030,05 1,37 8. 158,32 0,732 0,480

Total 560.725 815,64 1,82 10. 228,89 0,659 *

Fontes: IBGE (2000 e 2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Elaboração dos autores.
Obs.: Em “*”, não foi apresentado o IVS (Infraestrutura Urbana) para o total do território, pois esta medida não foi divulgada 
pelo Ipea. A construção deste índice exige um cálculo específico que depende do peso a ser considerado para cada segmento 
que compõe a parcela vulnerável da população.

A presença de indústrias neste território consolida um cenário de ocupação 
populacional crescente, confirmado pela taxa de crescimento anual da ordem de 1,82 
entre 2000 e 2010, acima das taxas de crescimento do estado e do país. Em função 
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de tamanho crescimento, espera-se que seja haja empreendimentos habitacionais em 
edificação, inclusive alguns no âmbito do Programa Minha Casa minha Vida. Em 
termos da dinâmica econômica, há destaque para o Polo Vidreiro e o Polo Fármaco, 
localizados na saída ao norte desta nucleação. Em implantação encontra-se o Polo 
Automotivo, que tem seu ponto central no município de Goiana, com localização 
limítrofe ao município de Itapissuma e já candidato a compor a RM do Recife. 
Área de intenso tráfego diário, entre 7h e 21h, esta nucleação conta com projetos 
que ainda não foram finalizados, os quais incluem os trechos da BR-101 do eixo 
Norte do Arco Metropolitano, assim como as complementações viárias do Eixo 
Norte Sul do BRT e os Terminais de Integração, ali localizados.

No território norte destaca-se negativamente o município de Araçoiaba, o qual 
registra o pior IVS (0,655) de toda a RM do Recife. Emancipado do município 
de Camaragibe, não obteve ainda o mesmo nível de desenvolvimento que o da 
população que lhe deu origem. Neste caso, não é o tempo de deslocamento casa/
trabalho que aumenta a vulnerabilidade local, mas a deficiência na infraestrutura 
para rede domiciliar de água e esgoto, também a pior da região. Já na contiguidade 
com o território central, o município de Paulista concentra Unidades de Desen-
volvimento Humano (UDHs) com IVS na mesma faixa daqueles de Olinda e do 
Recife. Sinaliza-se neste território a ocorrência de três faixas de IVS, ratificando a 
necessidade de se aprofundar o conhecimento do território numa perspectiva cada 
vez mais localizada, ou seja, a perspectiva intraterritorial aponta a permanência de 
desigualdades socioespaciais na escala das UDHs.

2.3 Território central

Este território é composto pelos municípios mais populosos da RM do Recife, mas 
que apresentam em seu conjunto o menor ritmo de crescimento populacional da 
região na última década, com taxa de 0,69% a.a., evidenciando a redistribuição 
de sua população entre os demais municípios da RM do Recife. 

Destaca-se que Recife e Olinda registram as melhores medidas de IDHM, 
os mais baixos indicadores de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, as menores 
taxas de crescimento. Uma possível explicação é que as melhores condições de 
vida estão associadas ao maior custo relacionado à habitação (preço de imóvel, 
aluguel, IPTU). Assim, os moradores desses municípios tenderiam a residir em 
municípios onde o custo de habitação é mais baixo e passariam a aumentar o 
contingente de pendulares, que se deslocam cotidianamente para trabalhar ou 
estudar em outro município.
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FIGURA 3 
Território central – IVS

O território é formado pelos 
municípios do Recife (IVS = 
0,319), Olinda (IVS = 0,353) 
e Jaboatão dos Guararapes 
(IVS = 0,415). Tem suas 
principais atividades voltadas 
para o comércio (centros 
comerciais centrais e de 
bairros, shopping centers de 
médio e de grande porte), os 
serviços e os equipamentos 
educacionais e culturais com 
influência regional.

Elaboração dos autores.

Esse território abriga o Porto Digital e concentra o maior tráfego da mobili-
dade urbana da RM do Recife, além de constituir uma zona de alta concentração 
de tráfego de cargas. O núcleo central da RM do Recife é o que recebe mais em-
preendimentos habitacionais e tem estrutura viária mais consolidada, composta de 
projetos finalizados recentemente como a Via Mangue, VLT – Linha Diesel/Metro, 
e eixos do BRT: norte-sul e leste-oeste. Concentra também todos os terminais de 
integração da RM do Recife.

TABELA 3
Caracterização de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes – área urbana e população

Municípios
População

2010
Densidade demográfica 

(hab/km²)
Taxa de crescimento 

(a.a.) 2000/2010
PIB per capita 

2011 (R$)
IDHM 
2010

IVS (Infraestrutura 
Urbana)

Recife 1.537.704 7.082,32 0,78 21. 434,88 0,772 0,308

Olinda 377.779 9.021,35 0,27 9.014,28 0,735 0,355

Jaboatão 644.620 2.472,1 1,03 13. 042,18 0,717 0,491

Total 2.560,103 6.191,92 0,69 140. 497,11 0,741 *

Fontes: IBGE (2000 e 2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Em “*”, não foi apresentado o IVS (Infraestrutura Urbana) para o total do território, pois esta medida não foi divulgada 

pelo IPEA. A construção deste índice exige um cálculo específico que depende do peso a ser considerado para cada 
segmento que compõe a parcela vulnerável da população.
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Este núcleo apresenta uma diversificação estabelecida pelas duas faixas de IVS 
menos precárias da RM do Recife: aquela marcada pelos índices 0,401 e 500, associada 
ao município de Jaboatão dos Guararapes, e outra que sinaliza a correspondência da 
vulnerabilidade social entre as UDHs dos municípios do Recife e de Olinda – entre 
0,301 e 400. Nesse caso, as medidas da qualidade de vida pelo IDHM ou IVS conver-
gem, propiciando elementos para uma análise mais lastreada da realidade em questão.

2.4 Território sul

Este território é o que reúne o menor número de municípios e a menor população na RM 
do Recife. Por outro lado, é o grupo que registra o maior crescimento populacional, com 
taxa de 2,52% a.a., mais que o dobro da RM do Recife como um todo. Sem dúvida, a 
implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape foi o indutor de intensos fluxos 
migratórios para Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, em função da oferta de vagas no 
mercado de trabalho local. O crescimento econômico observado – mais de R$ 72 mil de 
produto interno bruto (PIB) per capita), por outro lado, ainda não se traduziu satisfatoria-
mente em qualidade de vida.

FIGURA 4
Território sul – IVS

Formado pelos municípios 
de Cabo de Santo Agostinho 
(IVS =0,406) e de Ipojuca 
(IVS =0,432), o território sul 
obteve um grande impacto 
populacional e industrial graças 
à implementação do Complexo 
Industrial Portuário de Suape e 
do Cone Sul – Polo de Logística.

Elaboração dos autores.
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O município de Ipojuca possui uma vulnerabilidade média alta de 0,432, 
apesar do IDHM ser relativamente alto. Ocorre que há uma concentração de 
áreas habitacionais e de serviços hoteleiros que atende a uma população de 
maior faixa de renda. O município, contudo, ainda apresenta área rural com 
alta vulnerabilidade social. Do mesmo modo, o município de Cabo de Santo 
Agostinho, que possui o IVS de 0,406 mesmo com um IDHM na faixa de 0,686, 
pode ser considerado de vulnerabilidade média alta. No caso deste território, a 
consideração do IVS oferece outra perspectiva frente ao IDHM, por evidenciar 
a vulnerabilidade da dimensão Capital Humano em função das dificuldades 
enfrentadas pela condição familiar (gravidez na adolescência, mães sem ensino 
fundamental, crianças fora da escola), elemento que foge ao escopo do IDHM. 
Nesse caso, diferentemente de quase todos os outros municípios, as condições 
de infraestrutura urbana estão a melhorar o índice de vulnerabilidade local.

TABELA 4 
Caracterização dos municípios Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca – área urbana e 
população

Municípios
População 

2010

Densidade 
demográfica 
(hab/km²)

Taxa de  
Crescimento (a.a.)

2000/2010

PIB per capita 
2011 (R$)

IDHM
2010

IVS (Infraestrutura 
Urbana)

Cabo de Santo Agostinho 185.025 414,6 1,92 28.859,89 0,686 0,314

Ipojuca 80.637 152 3,12 116.198,31 0,619 0,329

Total 265,662 283,3 2,52 72.529,10 0,652 0,321

Fontes: IBGE (2000 e 2010) e Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Elaboração dos autores.

A partir dessas considerações, demonstramos que novos usos e análises são 
possíveis a partir do IVS. O compartilhamento dos achados, com resultados obtidos 
de outras bases de dados existentes parece também ser uma vantagem analítica a 
ser considerada. 

3 DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA PARA A GOVERNANÇA METROPOLITANA

Conforme destacado, a dimensão privilegiada para realçar os desafios da vulnerabili-
dade social na RM do Recife foi a da mobilidade urbana. Ao lado de fatores como o 
alto custo do espaço urbano, o preço dos imóveis, o preço do serviço das empresas, os 
gargalos da mobilidade urbana configuram um quadro do que se costuma denominar 
“deseconomias de aglomeração”. Considera-se fundamentalmente que os efeitos da 
dinâmica metropolitana, resultantes da implantação de grandes projetos no território, 
são demandadores de investimentos públicos vultosos, tanto em infraestrutura física 
que garantam condições de mobilidade para as pessoas e os produtos, num ambiente 
de planejamento e gestão adequados, quanto nas condições de habitação e educação 
para que a população tenha condições satisfatórias de ascender aos mercados em ex-
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pansão (imobiliário e/ou de trabalho). No entanto, como já anunciado, a análise mais 
cuidadosa na comparação entre os territórios é indispensável para o conhecimento 
mais adequado da realidade da região metropolitana em seu conjunto, pois cada grupo 
de município apresenta particularidades cuja consideração complementa ou ajusta o 
quadro composto pela reunião dos territórios.

De fato, o território oeste se consolidou como a última área de fronteira da 
RM do Recife. Os deslocamentos pendulares com destino a municípios deste ter-
ritório apresentaram aumento médio de 72,6% entre 2000 e 2010, de acordo com 
a tabela 5. A ampliação do volume desse tipo de movimento foi notadamente mais 
importante a partir de municípios de fora da RM do Recife, seguido dos municí-
pios com origem fora do território, mas pertencentes à RM do Recife. A troca de 
pendulares entre os municípios do próprio território oeste foi a que representou a 
menor variação na década entre todos os territórios analisados, com ampliação de 
9,3%. Por outro lado, os fluxos pendulares que envolvem esses municípios associa-
dos a maiores distâncias, com origem ou destino em municípios de fora da RM do 
Recife, apresentaram aumento importante, de 240,1% e 110,5%, respectivamente. 

TABELA 5
Volume e variação percentual de movimentos pendulares para estudo ou trabalho 
segundo origem e destino no território oeste, por ano do censo (2000 e 2010)

Movimentos pendulares em direção a municípios do território oeste

Origem 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 3.715 4.036 8,6

Outro núcleo da RM do Recife 3.379 7.289 115,7

Municípios fora da RM do Recife 548 1.864 240,1

Total 7.642 13.189 72,6

Movimentos pendulares a partir de municípios do território oeste

Destino 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 3.715 4.036 8,6

Outro núcleo da RM do Recife 32.470 54.385 67,5

Municípios fora da RM do Recife 2.631 5.537 110,5

Total 38.816 63.958 64,8

Fontes: IBGE (2000 e 2010).
Elaboração dos autores.

A partir dos resultados da tabela 6, pode-se notar que os municípios do ter-
ritório norte tiveram um desempenho diferente daqueles visualizados na tabela 5.  
O aumento em volume de deslocamentos entre 2000 e 2010 com origem e destino 
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no próprio território foi de 78,5%, ou seja, os movimentos internos ao território 
representaram uma importante intensificação desse tipo de mobilidade espacial. 
Outro ponto a se destacar é que, apesar dos municípios de fora da RM do Recife 
terem apresentado o maior aumento proporcional de deslocamentos quando eles 
eram considerados como origem do movimento (136,7%), a variação do volume 
de pendulares foi muito menor (64,8%) quando esses municípios estavam na 
situação de destino.

TABELA 6
Volume e variação percentual de movimentos pendulares para estudo ou trabalho 
segundo origem e destino no território norte, por ano do censo (2000 e 2010)

Movimentos pendulares em direção a municípios do território norte

Origem 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 11.256 20.092 78,5

Outro núcleo da RM do Recife 7.449 14.486 94,5

Municípios fora da RM do Recife 1.003 2.374 136,7

Total 19.708 36.952 85,7

Movimentos pendulares a partir de municípios do território norte

Destino 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 11.256 20.092 78,5

Outro núcleo da RM do Recife 59.989 88.851 48,1

Municípios fora da RM do Recife 4.687 7.724 64,8

Total 75.932 123.034 62,0

Fontes: IBGE (2000 e 2010).
Elaboração dos autores.

Embora os dados não tenham sido analisados, é possível supor que o destino 
principal desses movimentos continue sendo o território central da área metro-
politana. A hipótese de que o território oeste e o sul, áreas de fronteira da RM do 
Recife, constituem-se área de implantação de novos empreendimentos, também 
deve ser fortemente considerada. 

Os municípios que compõem o território central apresentam resultados que 
muito afetam toda a RM do Recife, como pode ser visto na tabela 7. Se a variação 
percentual entre os volumes de pendulares de 2000 e 2010 foi proporcionalmente 
inferior aos demais territórios, os números absolutos são impressionantes, apre-
sentando um volume de mais de 400 mil pessoas saindo de municípios do território 
central e mais de 270 mil pendulares tendo este território como destino. Com 
relação a este último movimento, ou seja, de pessoas que trabalham ou estudam 
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no território central em município diferente do que residem, foram os municípios 
da própria RM do Recife que mais ampliaram sua participação (172%) durante 
o período analisado.

TABELA 7
Volume e variação percentual de movimentos pendulares para estudo ou trabalho 
segundo origem e destino no território central, por ano do censo (2000 e 2010)

Movimentos pendulares em direção a municípios do território central

Origem 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 146.423 203.575 39,0

Outro núcleo da RM do Recife 101.099 148.239 46,6

Municípios fora da RM do Recife 34.969 52.266 49,5

Total 282.491 404.080 43,0

Movimentos pendulares a partir de municípios do território central

Destino 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 146.423 203.575 39,0

Outro núcleo da RM do Recife 14.558 39.603 172,0

Municípios fora da RM do Recife 17.402 32.132 84,6

Total 178.383 275.310 54,3

Fontes: IBGE (2000 e 2010).
Elaboração dos autores.

Por fim, mas igualmente importante, o território sul tem os resultados dos 
movimentos a ele relacionados exibidos na tabela 8. Muito mais significativa 
que a variação do volume de pendulares que tiveram Ipojuca ou Cabo de Santo 
Agostinho como destino de deslocamentos pendulares entre 2000 e 2010, com 
414,3% de aumento em dez anos, foi a dos residentes de municípios de fora da 
RM do Recife que mais ampliaram sua participação (645,3%), seguidos pelos 
residentes do próprio território sul (605%). Esse aumento da pendularidade em 
direção ao território sul, confirmando todas as hipóteses consideradas nos estudos 
de impactos realizados, está diretamente associado à implantação do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, que teve lugar na década de 2000. 

O intenso aumento que foi verificado nos movimentos pendulares tem sido 
registrado em situações que contemplam motivos de estudo ou trabalho em toda a RM 
do Recife. Importante destacar além do aumento do número de pessoas com ocupação 
remunerada na década passada, esse movimento tem estreita relação com a ampliação 
do acesso a vagas verificada em instituições de ensino superior, nos territórios da própria 
RM do Recife e em municípios do interior de Pernambuco. Essa análise foi detalhada 
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em trabalho recente (Fusco e Ojima, 2015) sobre a interiorização do ensino superior 
em Pernambuco e seus efeitos na mobilidade pendular. Mais especificamente, segundo 
esse estudo, registrou-se um aumento de 119,5% no número de estudantes de nível 
superior entre 2000 e 2010, e um crescimento de 33,5% na população que declarou 
ter ocupação remunerada, considerando o mesmo período. 

TABELA 8
Volume e variação percentual de movimentos pendulares para estudo ou trabalho 
segundo origem e destino no território sul, por ano do censo (2000 e 2010)

Movimentos pendulares em direção a municípios do território sul

Origem 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 1.007 7.099 605,0

Outro núcleo da RM do Recife 5.309 23.183 336,7

Municípios fora da RM do Recife 953 7.103 645,3

Total 7.269 37.385 414,3

Movimentos pendulares a partir de municípios do território sul

Destino 2000 2010 Δ %

Próprio núcleo 1.007 7.099 605,0

Outro núcleo da RM do Recife 10.220 13.018 27,4

Municípios fora da RM do Recife 1.702 3.118 83,2

Total 12.929 23.235 79,7

Fontes: IBGE (2000 e 2010).
Elaboração dos autores.

A RM do Recife tem apresentando crescimento populacional acima ou próximo 
da média do estado e de forma desigual internamente ao território. Enquanto o mu-
nicípio polo cresce abaixo da média, a maioria dos municípios que estão no entorno 
elevou o ritmo de crescimento; o impacto dessa redistribuição populacional provocou 
um forte aumento da mobilidade cotidiana, criando um gap ainda maior do que vinha 
sendo observado entre a oferta e a demanda de infraestrutura urbana.

A sinalização maior que se obtém dos dados observados associa-se a dois 
níveis de análise:

1) O significado do indicador utilizado para a mobilidade (como componente 
do indicador de infraestrutura urbana) tem impacto real para análises de 
diferentes configurações municipais de distintas regiões metropolitanas. 
Orienta-se com isso para a necessidade de afinar e complementar a in-
formação com dados da proporção dos que trabalham ou estudam fora 
em relação à população do município. 
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2) Oportunidade da retomada do debate metropolitano por estarmos num 
momento ímpar em que se discute o Estatuto da Metrópole (Brasil, 2015), 
recentemente aprovado. 

Os gargalos da mobilidade urbana abrem espaço para discussões que teimam 
em se esconder, embora versem sobre questões urgentes:

3) Ausência de solução pública para enfrentar o exercício e a gestão das 
funções públicas de interesse comum (FPIC) entre municípios desse 
território; estudos recentes sobre as FPICs das metrópoles (Lubambo 
e Maciel, 2015) destacam que na dimensão mobilidade/transporte, os 
maiores entraves ao processo parecem residir nos aspectos políticos e de 
gestão. Nesta direção, aponta-se a necessidade de fortalecer a instância 
de gestão metropolitana.

4) Urgência estabelecida pelo prazo de três anos após aprovação do 
Estatuto da Metrópole (12 de janeiro de 2015) para a elaboração do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI). 

5) Necessidade de se instituir a participação do estado, enquanto unidade 
federativa, responsável por abrigar municípios que estão constituindo 
um território metropolitano.

Nesse sentido, a dimensão mobilidade/transporte tem sido analisada como 
uma das mais carentes de soluções. Identificam-se os seguintes entraves para a 
gestão pactuada na FPIC mobilidade na RM do Recife:

• Políticos: interesses privados e públicos; vaidades dos gestores; falta de 
coordenação e de pactuação; quem faz o que, onde, de que forma, e 
com que complementaridade? Existe um sombreamento de gestão das 
principais vias de articulação metropolitana e dos sistemas de transporte 
metropolitano.

• Técnicos: ampliar e incentivar a formação específica para a temática mo-
bilidade e rede de transporte com o conhecimento e desenvolvimento de 
novas tecnologias nas universidades e na capacitação de gestores públicos. 

• Financeiros: atualmente quem financia o sistema é o próprio usuário, 
uma vez que as passagens com tarifas reduzidas (estudantes/idosos/es-
peciais) são bancadas pelo sistema. Há que ser desenhada uma solução 
institucional para enfrentar este desafio.

• Institucionais: as disparidades entre os municípios da RM do Recife não 
residem apenas nos indicadores sociais e econômicos, mas também na 
dimensão institucional, com predominância de estruturas administrativas 
precárias em termos de recursos materiais e humanos para fazer face às 
demandas decorrentes do processo de metropolização.
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Indiscutivelmente, o desafio maior entre os supracitados refere-se ao incipiente grau de 
institucionalização e de articulação para a gestão da mobilidade urbana e para a governança 
nas metrópoles. Estudos recentes revelam que a situação é precária na maioria das RMs do 
país. A região metropolitana que alcançou a melhor condição de institucionalização foi a 
RM de São Paulo, seguida das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Recife. Os 
resultados demonstram, contudo, que nenhuma RM atinge o “cenário ideal”. Em qualquer 
das dimensões que se escolha observar: a existência de uma matriz de planejamento, a 
realização de anuências prévias aos projetos de empreendimentos, a utilização de instru-
mentos de gestão das FPICs (transporte/mobilidade e saneamento básico e uso do solo) ou 
a celebração de consórcios intermunicipais e parcerias público-privadas (PPPs) revelam-se 
instrumentos de planejamento e recursos de controle social deficientes, assistemáticos e não 
institucionalizados para a gestão metropolitana, em todas as regiões do país. Por outro lado, 
os planos municipais setoriais, quando existem, raramente trazem diretrizes que apontem 
soluções integradas para as FPICs, tendo em vista o território metropolitano. 

No momento em que a urgência de três anos após aprovação do Estatuto da 
Metrópole foi estabelecida para a elaboração do PDUI, não há o que esperar. Há 
que agir e iniciar a elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado da 
RM do Recibe que deverá considerar o conjunto de municípios que compõem a 
unidade territorial urbana, bem como abranger áreas urbanas e rurais.

O papel do estado ganha o principal destaque quando se formula que o PDUI 
deverá ser instituído por lei estadual revista, pelo menos, a cada dez anos, passando 
previamente pela aprovação da instância colegiada deliberativa da RM. Nesta perspectiva, 
para a RM do Recife, já se constituem referência legal o Decreto Estadual no 6.347 de 
1980 (que define competência para a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 
de Pernambuco – Condepe/Fidem) e a Lei Estadual no 9.990 de 1987 (que trata do 
parcelamento do solo urbano na RM do Recife e estabelece normas para a concessão 
de anuência prévia, pela autoridade competente, acerca dos projetos de parcelamento 
do solo para fins urbanos). Importante é destacar a existência do Plano Metrópole 
Estratégica (elaborado pela Condepe/Fidem em parceria com o Ipea) e com o Cities 
Alliance/Banco Mundial, que representa o mais completo estudo do território metro-
politano aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Recife (Conderm). Não teve, contudo, o seu modelo de gestão implantado. (Condepe/
Fidem, 2005).

O plano está embasado em dezesseis estudos técnicos divididos em: i) 
estudos gerais, que analisam a demografia, a dinâmica econômica, a pobreza 
e distribuição de renda, o meio ambiente, o trabalho, os atores sociais e as 
finanças; ii) estudos sociais, que tratam da educação, saúde e segurança pública;  
e iii) estudos físicos territoriais, que abordam o transporte, o saneamento, a 
habitação, os resíduos sólidos, os serviços municipais e o uso do solo. A Con-
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depe/Fidem apresentou proposta de ações com base em diagnósticos também 
territoriais, conforme análise detalhada em Lubambo e Maciel (2015).

Em oficina6 da Rede Ipea de pesquisa para o projeto Governança Metro-
politana, realizada em maio de 2016, a discussão desenvolveu-se com o objetivo 
de promover troca de experiências entre as RMs que estão em diferentes estágios 
de adequação de seus arranjos e estruturas institucionais, ao Estatuto da Metró-
pole e à elaboração dos PDUIs. Neste caminho, desde janeiro de 2015, as RMs 
deparam-se com gargalos e desafios institucionais muitas vezes comuns às outras 
regiões metropolitanas. 

A principal constatação foi de que a ação pública em nível metropolitano está refém 
tanto da fragilidade das estruturas burocráticas locais quanto do gap vertical de arrecadação 
de receitas entre a União e os entes subnacionais. Os municípios pós-descentralizados 
(Arretche, 1996), a partir de 1988, têm que arcar com responsabilidades fundamentais, 
como as FPICs, mas não possuem necessariamente os recursos para sua implementação. 
De forma adicional, há um gap horizontal, entre os municípios que compõem a região 
metropolitana, estabelecido a partir das diferentes capacidades burocráticas (Fukuyama, 
2013) e das desigualdades no quadro da vulnerabilidade social de cada localidade. Ou seja, 
as ações destinadas a viabilizar as FPICs não são transferências obrigatórias, constituem-se 
como transferências voluntárias que, para se obter, os municípios precisam dirigir pedidos 
de recursos aos governos federal ou estadual, apresentando inclusive a contrapartida local.

No âmbito municipal, a política federal de apoio à elaboração de planos 
diretores municipais, conforme prescrito no Estatuto da Cidade (Brasil, 2002), 
trouxe ganhos ao planejamento. A operacionalização dos planos, contudo, tem 
apresentado inúmeros problemas pela falta da complementação de atividades e 
instrumentos, tais quais: i) o fortalecimento da capacidade técnica municipal; ii) 
a atualização das bases cartográficas; iii) a elaboração de cadastro urbano multifi-
nalitário; iv) a complementação de planos específicos, como plano de transporte 
e mobilidade, plano de habitação de interesse social, plano de saneamento; v) 
leis específicas para a aplicação dos instrumentos urbanísticos de política urbana 
(Brasil, 2002) e das leis complementares, como a Lei de Uso e Parcelamento do 
Solo; e vi) a consolidação dos modelos de participação, acompanhamento e gestão 
dos planos diretores.

Alinhando-se às reflexões que apontam a necessidade de se conectarem – 
analítica e politicamente – as dimensões do planejamento governamental e da 
gestão pública, na perspectiva de reconstrução do Estado rumo ao desenvolvimento 
(Cardoso Junior, 2014), o argumento principal deste capítulo reforça a defesa do 

6. Oficina Nacional Adequação dos Arranjos de Governança Metropolitana ao Estatuto da Metrópole e Subsídios à 
Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), realizada na sede do Ipea, nos dias 16 e 17 de 
maio de 2016, com a presença do Ministério das Cidades e de doze 12 RMs.
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retorno ao planejamento como uma estratégia fundamental para a gestão, não 
apenas como um instrumento operacional.

Levando em conta sua peculiaridade, a concentração de investimentos em torno 
do Grande Recife sugere a retomada do debate metropolitano ampliado e da proposta 
de construção de uma agenda comum integrada. Existe uma multiplicidade de novos 
atores e arranjos setorizados, de abrangência intermunicipal, em que será necessária 
a articulação metropolitana mediada pelo Estado. Essa ideia recupera nas agendas 
nacionais a visão de que o Estado é parte constituinte (e não exógena) do sistema 
social e econômico das nações; sobretudo em contextos de grandes heterogeneidades 
e desigualdades, particularmente decisivos na formulação e na condução de estratégias 
virtuosas de desenvolvimento (Cardoso Junior, 2014). Construir espaços de articulação 
entre a sociedade organizada, a esfera governamental nos seus diferentes níveis e o setor 
privado apresenta-se como um desafio ainda não superado, tanto do ponto de vista 
institucional quanto das perspectivas que são colocadas pelos mais variados modelos 
de governança integrada e pactuada.

REFERÊNCIAS

ARRETCHE, M. A Descentralização como condição de governabilidade: 
solução ou miragem. São Paulo: Espaço & Debates, 1996.

BALTAR, M.; LUBAMBO, C. W.; MACIEL, S. J. Região Metropolitana do 
Recife: o desafio da gestão compartilhada e a interação territorial. In: MORAIS, 
M. P.; MARGUTI, B. (Orgs.). Funções públicas de interesse comum nas 
metrópoles brasileiras: transporte, saneamento básico e uso do solo. Brasília: 
Ipea, 2014. v. 2, p. 137-157. 

BRAGA, T. M. et al. Índices de sustentabilidade municipal: o desafio de mensurar. 
Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2003. (Texto para Discussão, n. 255).

BRASIL. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001: regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Lex: ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Vademecum universitário de 
direito. 5. ed. rev. ampl. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira 2002.

CAMPOS, J.; RIGOTTI, J. I.; BAPTISTA, E. A. Migração de retorno no 
Brasil nos quinquênios 1986/1991, 1995/2000 e 2005/2010. In: ENCONTRO 
NACIONAL SOBRE MIGRAÇÕES - IX GT MIGRAÇÃO, 4., 2012, São 
Paulo, Águas de Lindóia. Anais... Águas de Lindóia: Bluche, 2012.

CARDOSO JUNIOR, J. C. Planejamento governamental e gestão pública no 
Brasil: balanço da experiência federal e desafios no sec. XXI. In: CARDOSO 



Vulnerabilidade Social: análises possíveis a partir da aplicação do IVS  
no atlas da Região Metropolitana do Recife

 | 83

JUNIOR, J. C.; COUTINHO, R. G. (Orgs.). Planejamento estratégico em 
contexto democrático: lições da América Latina. Brasília: Enap, 2014.

CONDEPE/FIDEM – AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E 
PESQUISAS DE PERNAMBUCO Metrópole Estratégica: Região Metropolitana 
do Recife. Recife: Condepe/Fidem, 2005. 

CUNHA, J. M. P.; FONSECA, R. B. (Coords.). Campinas metropolitanas: 
diversidades socioespaciais. Campinas: Unicamp/Nepo/Nesur/IE, 2006. 

FUKUYAMA, F. What is governance. Governance, v. 26, n. 3, p. 347-368, 2013. 
Center for Global Development Working Paper.

FUSCO, W. Regiões metropolitanas do Nordeste: origens, destinos e retornos de 
migrantes. REMHU, v. 20, p. 101-116, 2012.

FUSCO, W.; OJIMA, R. A interiorização do ensino superior em Pernambuco e 
seus efeitos na mobilidade pendular. In: IX ENCONTRO NACIONAL SOBRE 
MIGRAÇÕES, 9., 2015, Campinas. Anais... Campinas, 2015.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 
demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. Disponível em: <https://goo.
gl/hGQqXJ>.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 
demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://goo.
gl/hGQqXJ>.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Atlas da 
vulnerabilidade social nas regiões metropolitanas brasileiras. Brasília: Ipea, 2015.

KOGA, D. Medidas de cidade. São Paulo: Ed. Cortez, 2003. 

LUBAMBO, C. W.; MACIEL, S. J. Região Metropolitana do Recife: atores e formas 
de articulação e governança metropolitana. In: COSTA, M. A.; TSUKUMO, I. 
T L. (Orgs.). 40 anos de regiões metropolitanas no Brasil. Brasília: Ipea, 2013. 
v. 1, p. 145-164.

______. O Território oeste da Região Metropolitana do Recife: a trajetória da 
ocupação recente até o megaevento copa 2014. In: COSTA, M. A.; PANTOJA, 
I.; MARGUTI B. O. (Orgs.). Relatos e estudos de caso de gestão metropolitana 
no Brasil. Brasília: Ipea, 2014. v. 3, p. 41-60.

______. O desafio de planejar o território e as funções de interesse comum para a 
governança metropolitana: o caso da RMR. In: FERNANDES, A. C.; LACERDA, 
N.; PONTUAL, V. (Orgs.). Desenvolvimento, planejamento e governança: o 
debate contemporâneo. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. v. 1, p. 137-160.



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

84 | 

OJIMA, R.; MARANDOLA JUNIOR, E. Mobilidade populacional e um 
novo significado para as cidades: dispersão urbana e reflexiva na dinâmica 
regional não metropolitana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais, v. 14, p. 103-116, 2012.

PIMENTEL NETO, J. G. Polo médico do Recife e a globalização: a singularidade da 
localidade e os efeitos da pós-modernidade. Revista de Geografia, v. 23, p. 14-25, 2006.

SPOSATI, A. Cidade em pedaços. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2001. 

TEIXEIRA FILHO, J. G. A.; COSTA, A. P. C. S. As empresas da RM do Recife 
e a exploração de SI/TI. Produção, v. 16, n. 2, 2006.



CAPÍTULO 3

ÍNDICE DE IMPACTO TERRITORIAL (IT) PARA ANÁLISE DE 
OCUPAÇÕES IRREGULARES NO DISTRITO FEDERAL1

Rubens do Amaral2

Marília Pacheco Machado3 
Vicente Correia Lima Neto4

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma metodologia de avaliação do impacto das ocupações 
irregulares no território, consubstanciado em um Índice de Impacto Territorial 
(IT).5 O método parte da abordagem proposta por Pastakia (1998) de elaboração 
de uma Matriz de Rápida Avaliação de Impactos (Riam – Rapid Impact Assessment 
Matrix). Tem como objetivo subsidiar as decisões intersetoriais de governo para 
ações de desobstrução em parcelas irregularmente ocupadas do território do Dis-
trito Federal, buscando a ponderação entre diferentes tipos de vulnerabilidades 
territoriais, sejam de ordem urbana, fundiária, ambiental ou social.

Historicamente, no Distrito Federal, o processo de ocupação irregular do 
território se valeu de uma ausência da ação do Estado na promoção de medidas de 
gestão efetivas do espaço, desde a promoção de uma política habitacional ampla e 
inclusiva à fiscalização do processo de ocupação irregular de áreas urbanas e rurais. 

A implantação do IT, bem como a consolidação de sua aplicação na avaliação 
de ocupações irregulares, auxiliam na governança territorial do Distrito Federal e 
configuram-se como fatores aptos a instrumentalizar práticas de gestão destinadas 

1. Agradecemos à Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis), à Secretaria de Estado de Gestão do Território 
e de Habitação e ao corpo técnico desses órgãos pelo apoio e pelas informações que subsidiaram o desenvolvimento 
do método apresentado, bem como deste trabalho.
2. Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Especialista em Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pelo Centro Universitário de Brasília (Uni-
Ceub) e Auditor de Atividades Urbanas, na Superintendência de Gestão e Planejamento (Sugep) da Agefis. E-mail: 
<amaral_arqbr@yahoo.com.br>.
3. Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB), na área de Teoria, História e Crítica, e Auditor 
de Atividades Urbanas na Superintendência de Gestão e Planejamento (Sugep) da Agefis. E-mail: <mariliamachados@
gmail.com>.
4. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2002) e mestrado 
em Transportes pela Universidade de Brasília (2006). Técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada - Ipea e Subsecretário de Planejamento e Políticas Urbanas da Secretaria de Estado de Gestão do 
Território e Habitação do Distrito Federal. E-mail: <vcneto.arq@gmail.com>.
5. A metodologia foi desenvolvida no âmbito do Comitê de Governança Territorial do Governo do Distrito Federal pela 
Agefis, com apoio das pastas de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Segurança Pública, a fim de instrumentalizar 
ações intersetoriais direcionadas à boa governança territorial.
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à proteção da qualidade de vida urbana da população. Ainda, a existência e opera-
cionalização do IT permite gerar um marco de referência para acompanhamento 
e controle das ocupações irregulares no território e subsidiar a criação de novos 
instrumentos de controle urbano para promoção da regularização.

A metodologia desenvolvida parte do método proposto por Pastakia (1998) 
para avaliação de impactos ambientais. No processo de construção da metodolo-
gia, diversas questões se mostraram relevantes, sendo necessário identificar quais 
critérios e categorias são relevantes e devem ser incorporadas ao método para a 
construção de um modelo de governança territorial aplicado ao Distrito Federal.

Este capítulo encontra-se dividido em cinco seções, além desta introdução. 
A segunda seção apresenta os fundamentos conceituais do método proposto, com 
uma revisão dos principais artigos que subsidiaram a metodologia proposta. A ter-
ceira seção apresenta a metodologia para o desenvolvimento do Índice de Impacto 
Territorial. A quarta seção consiste em um estudo de caso, tendo sido escolhidas 
duas áreas de regularização, no território do Distrito Federal – uma caracterizada 
como de interesse social. Por fim, a quinta seção traz as considerações finais do 
capítulo, com os apontamentos relativos à metodologia proposta. 

2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

Para a percepção das potencialidades da utilização do IT na análise, categorização 
e comparação entre diferentes ocupações territoriais, torna-se necessário clarificar 
a importância de ferramentas gerenciais desse tipo na solução de conflitos e nas 
tomadas de decisão voltadas para a implantação de uma boa governança. É sig-
nificativo direcionar estudo em relação à razão, ou justificativa da adoção de tais 
instrumentos: a natureza dos conflitos de valores na governança pública. 

Contudo, a incompatibilidade entre os valores a serem adotados não libera 
o gestor público de ter de fazer escolhas entre eles. Origina-se assim um campo de 
conflito que expressa a dificuldade na tomada de decisões na esfera pública. De 
acordo com Graff e Paanakker (2014), a uma decisão administrativa correta, deve-se 
seguir a escolha dos meios adequados para se alcançar determinados fins. Valores 
de performance, como efetividade e, em especial, eficiência devem ser alcançados, 
observando-se os devidos valores de procedimento, como integridade, transparên-
cia, legalidade e honestidade. Isso aumenta a complexidade das escolhas de gestão, 
caracterizadas por difíceis ponderações entre valores incompatíveis e incomensu-
ráveis. Essa é uma das mais significativas características da administração pública 
contemporânea: os conflitos entre valores insolúveis e o pluralismo de valores.

Frequentemente, aceitando o risco de se cair em uma abordagem generalista, 
as administrações públicas têm-se demonstrado altamente centralizadoras, buro-
cratizadas. Problemas de gestão relativamente simples muitas vezes não podem 
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ser resolvidos por serem direcionados a diversos setores, técnicos e analistas. Tal 
quadro enseja o contorno da burocracia, partindo-se diretamente para as ações 
que respondam aos problemas que afligem a população. Tal conduta, se adotada, 
coloca em risco os valores de procedimento associados à boa governança em prol 
dos valores de performance. É sempre importante avaliar as consequências a longo 
prazo de medidas imediatas, se proporcionam soluções efetivas, eficientes, obser-
vando o devido rito legal e demais procedimentos afetos à boa governança, ou se 
simplesmente evitam o enfrentamento do problema. 

Para tanto, estabelecer prioridades configura-se como um dos primeiros 
passos para diminuir o peso da decisão na gestão pública. Trata-se de um exercício 
multidimensional, que envolve discussões técnicas relacionadas ao grau de dificul-
dade para a implantação da gestão administrativa, assim como às escolhas entre as 
necessidades específicas da região e os interesses políticos. Discussões sobre prio-
rização também evidenciam a necessidade de encarar difíceis escolhas relacionadas 
à alocação de recursos, energia e capital político (Grindle, 2002).

A priorização voltada para uma boa governança configura-se como uma difícil 
tarefa. Significa selecionar atividades por meio de uma série de critérios: envolve 
discriminar o imediato do mediato, ordenar e hierarquizar, avaliar a viabilidade, 
a capacidade e a eficiência das medidas, além de seus impactos políticos. Priori-
dades diferem conforme a escala da territorialidade abarcada, bem como segundo 
as características e efeitos da administração pública empreendida nessas áreas. 
Esforços para definir prioridades indiscutivelmente gerarão conflitos. Determinar 
a hierarquia das atividades a serem desenvolvidas é essencial, se algum avanço em 
direção a uma boa governança é desejado. Buscam-se formas de fazer a implantação 
de uma agenda de governança mais tangível e prática, principalmente, em face 
da capacidade limitada dos governos. Trata-se de desenvolver formas alternativas 
de gestão aptas a apresentarem resultados tanto imediatos, quanto a longo prazo 
(Grindle, 2002).

A governança territorial, portanto, seria a maneira pela qual territórios são 
administrados e políticas são implementadas, com particular referência à distri-
buição de papéis e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo e oas 
processos subjacentes à negociação e à construção de consenso (Stead, 2013). Na 
busca de uma governança territorial, que se refere à aplicação dos princípios de 
governança sobre o uso e ocupação do solo urbano e rural, é vital a coordenação 
vertical e horizontal entre políticas e atores. Contudo, desta coordenação, deve 
advir uma “coesão territorial”, critérios de avaliação de impactos territoriais e o 
desenvolvimento de visões territoriais, todos articulados com políticas intersetoriais.

Segundo Stead (2013) e Zaid e Pelling (2015), a governança se dá pela 
implantação de formas compartilhadas de planejamento e gestão das dinâmicas 
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socioespaciais e pela indicação das consequências espaciais das várias políticas ori-
ginárias, tanto do setor público, quanto do privado. Ressalte-se assim a necessidade 
de que a administração pública aperfeiçoe ferramentas de prospecção em relação 
aos efeitos e processos de uso e ocupação do solo. É justamente essa capacidade de 
identificação e de resposta a novas e irresolutas vulnerabilidades que caracteriza ou 
instrumentaliza um sistema de governança resiliente ou adaptativo.

Nesse sentido, justifica-se o desenvolvimento de ferramentas que instrumen-
talizem a coordenação intersetorial entre agentes responsáveis pela gestão do uso e 
ocupação do solo direcionada para a implantação de um modelo de boa governança 
territorial. Essas ferramentas caracterizar-se-iam pela diminuição do tempo de res-
posta do governo, sem perder o foco em uma visão estratégica, de longo prazo, apta 
à indicação de cenários futuros relacionados ao processo de ocupação territorial e à 
priorização de ações a serem tomadas. Para tanto, devem proporcionar a comuni-
cação entre diversos setores afetos à implantação das políticas de desenvolvimento 
territorial, ajudar na resolução de conflitos de valores e instrumentalizar o alcance 
de uma boa governança, observados os valores de performance e de procedimento.

Uma ferramenta aparentemente apta à resposta das necessidades supracitadas 
da administração pública seria a utilização da Matriz Multicriterial de Análise, 
método desenvolvido por Pastakia (1998), como uma ferramenta de comparação 
entre diferentes impactos observados nos processos de análise de Estudos de Im-
pacto Ambiental (EIA). A sua transposição para a análise de cenários relacionados 
à gestão territorial possibilitaria a tomada de decisões e a priorização entre aspectos 
afetos ao ordenamento territorial, normalmente imponderáveis, de forma objetiva 
e sem estabelecer juízo de valor entre eles.

Observa-se que o método foi desenvolvido para enfrentamento de aspectos 
relacionados à natureza do EIA que se sobrepõem a uma série de obstáculos à 
implantação de um modelo de boa governança. Esses estudos, quando envolvem 
amplas extensões geográficas, costumam ter alto custo, devido à complexidade 
de informações a serem adquiridas para subsidiá-los. Ressaltem-se ainda outros 
problemas, como o recorrente atraso na obtenção de informações, dificuldades 
de comunicação entre os agentes intersetoriais, além de resultados de avaliação 
complexos, de difícil assimilação, ao fim da análise. Esses fatores conjugados aca-
bam por dificultar o objetivo de tais estudos, a tomada de decisões sobre a gestão 
territorial, e configuram falhas relacionadas a aspectos de performance – efetividade 
e eficiência – e a aspectos de procedimento, como a transparência (Pastakia, 1998; 
Li, Xie e Hao, 2014; Uphan e Smith, 2014).

A Riam foi desenvolvida para melhorar a transparência dos julgamentos reali-
zados nos estudos de impacto ambiental, pela decomposição do processo, de forma 
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que, pela sua padronização e codificação, possibilita o registro claro dos processos de 
tomada de decisão, conferindo objetividade ao estudo. O sistema de gradação decorrente 
da utilização da matriz registra quantitativamente análises multidisciplinares baseadas 
em critérios predefinidos. Os valores identificados na matriz são então traduzidos em 
escalas que descrevem a amplitude dos impactos – positivos ou negativos –, atribuídos 
às alternativas sob estudo (Pastakia, 1998; Li, Xie e Hao, 2014;Uphan e Smith, 2014).

Decorre disso uma síntese de informações relativamente transparentes que 
simplificam julgamentos técnicos, tornando as tomadas de decisões decorrentes 
significativamente claras. Com isso, gestores públicos, mesmo carecendo do conhe-
cimento técnico afeto aos especialistas, utilizam o método como ferramenta para 
deliberações envolvendo conhecimentos de áreas específicas, facilitando inclusive 
a comunicação institucional (Pastakia, 1998; Gilbuena Junior et al., 2013; Uphan 
e Smith, 2014). 

O método se baseia em uma definição prévia de critérios de análise, bem 
como em valores coletados dentro de cada critério, a fim de proporcionar um valor 
independente e preciso para cada condição analisada. De acordo com Pastakia e 
Jensen (1998), na Riam, esses critérios são divididos em dois grupos. O primeiro 
define a importância da condição, sendo agrupados os critérios que individual-
mente podem mudar o valor do impacto obtido. Deles, obtém-se um valor (A) 
decorrente da simples multiplicação entre os valores encontrados em cada critério. 
Esse procedimento garante que o peso de cada valor seja assegurado na avaliação. 
O segundo destina-se à qualificação do impacto analisado e reúne critérios que, 
sozinhos, não seriam capazes de alterar o escore obtido pelo método. Pela soma 
dos índices encontrados, resulta um valor (B), do qual se assegura a participação 
de índices que, coletivamente, podem exercer certa influência no resultado final 
do método Riam.

Por fim, o escore final de avaliação (ES) decorre da multiplicação da soma dos 
valores encontrados no grupo (B), multiplicada pelo valor encontrado no grupo 
(A), de forma que:

(ES) = (A1 x A2) x (B1 + B2 + B3).  (1)

Na equação, (ES) é o escore de avaliação, (A1) e (A2) seriam os critérios do 
grupo (A) – Importância da condição e (B1), (B2) e (B3), configurariam os critérios 
do grupo (B) – qualificação do impacto.

Os escores de avaliação são então escalonados em classes de impacto, desde 
extremamente positivos a extremamente negativos, conforme o quadro 1.
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QUADRO 1
Conversão dos escores de impacto em classes de impacto

Escala de avaliação de impactos (IT)

Faixa de valor (IT) Classe de impacto territorial

+72 a +108 Extremamente positivo

+36 a +71 Significativamente positivo

+19 a +35 Moderadamente positivo

+ 10 a +18 Positivo

+01 a +09 Pouco positivo

Zero Inalterado

-01 a -09 Pouco negativo

-10 a -18 Negativo

-19 a -35 Moderadamente negativo

-36 a -71 Significativamente negativo

-72 a -108 Extremamente negativo

Fonte: Pastakia e Jansen (1998).

Ressalte-se ainda que o método Riam requer que os componentes de avaliação 
específicos decorram de uma definição prévia de escopo. Nos estudos de impacto 
ambiental, esses componentes se enquadram nas seguintes categorias: impactos 
físico-químicos, biológico-ecológicos, sociológico-culturais e econômico-operacio-
nais (Pastakia e Jansen, 1998). Pode-se, entretanto, aferir que, de acordo com o 
problema a ser enfrentado, ou com a finalidade do estudo, após a avaliação prévia 
de escopo, outras categorias de impacto poderiam ser propostas, diferentes daquelas 
direcionadas para a elaboração de estudos de impacto ambiental.

Desde o seu desenvolvimento, o método Riam tem sido usado de forma bem-
-sucedida em avaliações diversas, da disposição de esgotos e otimização de usinas 
de energia termais à implantação de aterros sanitários. Contudo, o Riam tem sido 
recentemente utilizado em avaliações com escopo diversos ou mais abrangentes, 
como sua utilização para aferição de um índice de avaliação de sustentabilidade 
bioenergética (Uphan e Smith, 2014) ou seu emprego enquanto ferramenta de 
subsídio ao planejamento urbano, na Cidade de Guangzhou, na China em 2014 
(Li, Xie e Hao, 2014). Nessas aplicações, o método Riam demonstrou-se uma 
ferramenta que permite a pesquisadores organizar pesquisas complexas e propor 
efetivos e claros registros das análises realizadas. 
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Além disso, quando comparado com outros métodos, sua estrutura simples 
permite que o usuário desenvolva múltiplas análises para comparar diferentes 
opções em um estudo de caso. Isso pode ser realizado por meio de reanálises e no 
aprofundamento de investigações, todas desenvolvidas de forma expedita e precisa 
(Li, Xie e Hao, 2014; Mondal e Dasgupta, 2010) 

O método se demonstra como ferramenta para a tomada de decisões estraté-
gicas, como a priorização de áreas irregulares para desobstrução devido às seguin-
tes características: permite a aplicação em casos com variáveis interdisciplinares; 
demonstra transparência nas decisões tomadas; possibilita a implementação de 
ações em curto prazo – agilidade e tempestividade de ações; subsidia a tomada 
de decisões por meio da adoção de critérios objetivos, decorrentes de uma análise 
sistemática; facilita a comunicação intersetorial, integrando diferentes áreas; pos-
sibilita a sistematização e integração de conhecimentos técnicos, facilitando sua 
utilização por gestores públicos para a tomada de decisões; permite, por meio de 
dados técnicos claros, a hierarquização e priorização de ações a serem tomadas, 
e propicia a eficiência, no serviço público, por meio da diminuição de custos, 
racionalização de processos e encurtamento de prazos.

3 PROPOSTA METODOLÓGICA: O ÍNDICE DE IMPACTO TERRITORIAL

Conforme a seção anterior, a Riam caracteriza-se como ferramenta de subsídio à 
implantação de um modelo de governança territorial, possibilitando a hierarquização 
de ações e a tomada de decisões relativas à gestão dos territórios urbano e rural. 
Contudo, quais critérios e categorias a serem utilizados para análise instrumentali-
zariam a tomada de decisões para o estabelecimento de um modelo de governança 
territorial aplicado ao Distrito Federal? 

Com base nessa questão, é proposta, neste capítulo, uma Matriz de Análise 
Rápida de Impacto Territorial (Marit), por meio da qual se busca aferir o Índice 
de Impacto Territorial (IT) de ocupações ao longo do Distrito Federal, a fim de se 
avaliar a ordem dos impactos resultantes no território pelo traçado de Classes de 
Impacto Territorial. A Marit decorre do método original de Pastakia (1998), mas 
com adaptações destinadas à proposta de um instrumento de apoio à governança.

Antes, contudo, de se apresentar o método proposto, cabe discorrer sobre a 
primeira adaptação, decorrente da escolha das categorias de análise, o que, segundo 
Pastakia e Jansen (1998), seria a avaliação prévia do escopo.

Para tanto, busca-se respaldo nos objetivos gerais do Plano Diretor de Ordena-
mento Territorial e Urbano do Distrito Federal (PDOT), aprovado pela Lei no 803, 
de 25 de abril de 2009 (Distrito Federal, 2009). O instrumento elenca, em seu art. 8º, 
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dezesseis objetivos gerais a serem alcançados para a implementação da Política Urbana 
do Distrito Federal. Poder-se-ia então categorizá-los como objetivos para uma boa 
governança territorial, conforme o quadro 2 a seguir.

QUADRO 2
Objetivos gerais do PDOT para a implantação de um modelo de boa governança 
territorial no Distrito Federal

I – Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades socioespaciais;

II – consolidação, resguardo e valorização do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília como sítio urbano tombado e 
Patrimônio Cultural da Humanidade;

III – proteção, recuperação, valorização e aproveitamento das potencialidades do patrimônio cultural do Distrito Federal;

IV – proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental do Distrito Federal;

V –  ampliação das oportunidades de trabalho, equilibrando-se sua localização em relação à distribuição da população urbana e 
rural no território do Distrito Federal;

VI – promoção da participação da sociedade no planejamento, gestão e controle das políticas de ordenamento territorial;

VII – distribuição equilibrada de áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários;

VIII –  promoção da mobilidade urbana e rural, de modo a garantir a circulação da população por todo o território do Distrito 
Federal;

IX –  otimização e priorização da ocupação urbana em áreas com infraestrutura implantada e em vazios urbanos das áreas consol-
idadas, respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território; vazios urbanos das áreas consolidadas, 
respeitada a capacidade de suporte socioeconômica e ambiental do território;

XI – diversificação da oferta de imóveis residenciais compatíveis com as demandas da sociedade;

XII – promoção do desenvolvimento de novas centralidades no território do Distrito Federal;

XIII –  promoção do desenvolvimento territorial e econômico do Distrito Federal, articulado ao desenvolvimento metropolitano e 
regional;

XIV – garantia da implantação de infraestrutura e equipamentos públicos adequados para atendimento da população;

XV –  valorização da ordem urbanística como função pública, promovendo a integração dos assentamentos informais passíveis de 
regularização à cidade legal;

XVI –  valorização da ordem fundiária como função pública, promovendo-se a regularização fundiária das terras urbanas e rurais, 
públicas e privadas, e integrando-as à cidade legal.

Fonte: PDOT (2009).

Cabe destacar os incisos IV, XV e XVI, que vão ao encontro da manutenção 
das ordens ambiental, urbanística e fundiária, respectivamente. Ratificam, pois, a 
importância da gestão de tais aspectos para um modelo de governança territorial. 

Essas categorias foram, inclusive, institucionalizadas pelo governo do Distrito 
Federal. Em 26 de agosto de 2015, por meio do Decreto no 36.694/2015, criou-
-se o Comitê de Governança do Território do Distrito Federal (Distrito Federal, 
2015). A finalidade do comitê é assegurar a manutenção da ordem urbanística, 
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fundiária e ambiental. Ratificam-se as três categorias de análise que, pela avalia-
ção prévia de escopo, instrumentalizariam uma investigação sobre o impacto de 
ocupações no território do Distrito Federal e a implantação de um modelo de 
boa governança territorial.

Por sua vez, governança territorial implica, antes de tudo, condições gerais 
de governança. A ordem almejada decorrente da integração desses três aspectos 
não seria suficiente. Necessita-se de uma quarta categoria que espelhe a qualidade 
da implantação das demais políticas setoriais, a forma como se encontram dispo-
nibilizados à população os serviços públicos existentes, bem como os efeitos da 
gestão pública sobre a população do Distrito Federal ao longo do território. Nesse 
sentido, buscou-se um indicador que espelhasse tal quadro, clarificando, de certa 
forma, a qualidade de vida das populações e as desigualdades sociais existentes no 
território, objeto do primeiro objetivo geral do PDOT, inciso I.

Proposto pelo Ipea, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) procura 
dar destaque a diferentes situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social 
no território. Apresenta uma perspectiva que vai além da identificação da pobreza 
entendida apenas como insuficiência de recursos monetários, pois considera três 
dimensões: IVS Infraestrutura Urbana; IVS Capital Humano; e IVS Renda e 
Trabalho. Essas dimensões correspondem a conjuntos de ativos, recursos ou es-
truturas, cujo acesso, ausência ou insuficiência indicam que o padrão de vida das 
famílias encontra-se baixo, sugerindo, no limite, o não acesso e a não observância 
dos direitos sociais (Ipea, 2015). 

O IVS acaba por espelhar o reflexo dos avanços e retrocessos das gestões 
empreendidas no território até então. Possibilita direcionar ações de remoção, 
regularização ou reabilitação em ocupações socialmente vulneráveis. Afinal, de 
acordo com Beilin e Wilkinson (2015), “somos todos, em certo grau, como socie-
dade, vulneráveis. Reconhecer a nossa vulnerabilidade não é uma coisa ruim, em 
vez disso, cria laços entre nós”. Assim, o IVS elenca-se como quarta categoria de 
análise, para o estabelecimento de um Índice de Impacto Territorial, completando 
o escopo de análise.

Elencam-se assim quatro categorias de análise, aptas a instrumentalizar a go-
vernança territorial: i) impactos urbanísticos; ii) impactos ambientais; iii) impactos 
fundiários; e iv) vulnerabilidade social.
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3.1  A construção da matriz de análise rápida de impacto territorial e Índice 
de Impacto Territorial 

Para a aplicação da Marit e o consequente cálculo do Índice de Impacto Territorial, 
cada categoria de análise resultou em um mapa temático de impacto,6 todos ela-
borados a partir de informações constantes do Sistema de Informações Territoriais 
e Urbanas do DF (Siturb) e disponíveis no Atlas da Vulnerabilidade Social (Ipea, 
2015). A espacialização dos componentes visa clarificar e representar as variáveis 
relevantes de cada categoria e suas interações no território. Destarte, foram ela-
borados os seguintes mapas temáticos de impactos: mapa de impactos ambientais 
(mapa 1), mapa de impactos urbanísticos (mapa 2), mapa de impactos fundiários 
(mapa 3) e mapa de vulnerabilidade social (mapa 4).

Adotaram-se, observando-se as características dos mapas de impacto desen-
volvidos e atendo-se ao método original de Pastakia, cinco escalas, relacionadas à 
abrangência dos impactos estudados por categoria: internacional, nacional, regional, 
local com repercussão nas áreas lindeiras e local. Às escalas internacional e nacional 
foram atribuídas a nota 4; às demais, as notas 3, 2 e 1, respectivamente. As notas 
mais altas verificadas em cada categoria são levadas à matriz e, quando não se ob-
serva impacto de qualquer natureza em dada categoria, a ela é atribuída a nota 0. 

A importância da condição (A) é resultado do somatório da média aritmé-
tica ponderada dos valores máximos obtidos nas dimensões ambiental, urbana 
e fundiária (A.1.1) e do resultado do IVS ponderado (A.1.2) multiplicado pela 
magnitude do impacto (A2). O processo de ponderação tem como fim estabelecer 
a importância relativa das dimensões no resultado da condição. As três dimensões 
territoriais compõem 75% do resultado, enquanto o IVS representa 25%. Desse 
modo, tem-se a seguinte formulação: 

A = (A1.1 + A1.2) x A2                                                                           (3)

O enquadramento da ocupação nas dimensões ambiental, fundiária e urbana 
resulta em um valor, sempre considerando o valor máximo de cada componente 
segundo a escala de 1 a 4. Após a média aritmética dos resultados para as três 
dimensões, multiplica-se a nota por 0,75, correspondente ao peso dos três com-
ponentes iniciais – urbano, fundiário e ambiental –, no grupo A, obtendo-se assim 
o valor (A.1.1). 

6.Os mapas de impacto foram elaborados com base no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
(PDOT), nos estudos para o Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal, no Sistema de Informações Territoriais 
e Urbanas do Distrito Federal (Siturb) e no mapa fundiário do Distrito Federal, atentando-se ainda à legislação urbanística 
e ambiental federal e distrital afeta.
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O quadro 3 apresenta alguns exemplos de categorização de impactos pela 
importância geográfica, observados os mapas urbanístico, ambiental e fundiário.

QUADRO 3
Exemplos de categorização da importância geográfica do impacto

Grupo A1.1 Estima a importância da extensão geográfica do problema

Nota Padrão de análise Agefis

4

Instrumento 
Mapas de impacto ambiental, urbanístico e fundiário

Impacto urbanístico altíssimo – áreas internacionais

Impacto sobre a área tombada de Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade

Impacto urbanístico altíssimo – áreas nacionais

Impacta a mobilidade nacional: compromete a logística de transporte intermodal em nível nacional (ferrovias e 
rodovias federais)

Impacto ambiental altíssimo – áreas internacionais

Impactos sobre a reserva da biosfera do Cerrado

Impacto ambiental altíssimo – áreas nacionais

Ocupações incidentes sobre Área de Proteção de Mananciais (APM) e áreas de recarga de aquífero

Impacto fundiário altíssimo – áreas internacionais

Ocupações em áreas de propriedade de embaixadas

Impacto fundiário altíssimo – áreas nacionais

Ocupações em terras da União

3

Impacto urbanístico alto

Ocupações urbanísticas na Macrozona Rural (PDOT): qualquer ocupação inferior ao admitido no módulo rural do 
Distrito Federal (área mínima de 2 hectares e 3 habitações)

Impacto ambiental alto

Ocupações incidentes sobre o Sistema Distrital de Unidades de Conservação (SDUC-DF) (Área de Relevante 
Interesse Ecológico – Arie, parques e reservas ecológicas), áreas não passíveis de ocupação em áreas de proteção 
ambiental (APA) 

Impacto fundiário alto

Terras de dominialidade da Terracap, do Governo do Distrito Federal (GDF) e demais ocupações e terras desapro-
priadas em comum

2

Impacto urbanístico médio

Ocupações urbanísticas em desacordo com o previsto nas normas urbanísticas e edilícias locais (Planilha de 
Parâmetros Urbanísticos – PUR, Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB, Planos Diretores Locais – PDL)

Impacto ambiental médio

Áreas de Proteção Permanente (APP) fora de áreas de proteção ambiental

Impacto fundiário médio

Ocupações em áreas de propriedade privada acima de 50 ha

(Continua)
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Grupo A1.1 Estima a importância da extensão geográfica do problema

Nota Padrão de análise Agefis

3

Impacto urbanístico baixo

Ocupações urbanísticas que sobrecarregam a estrutura urbana local

Impacto ambiental baixo

Ocupações em áreas com sensibilidade geomorfológica (solos hidromórficos)

Impacto fundiário baixo

Ocupações em áreas de propriedade privada com até 50 ha

Fonte: Agefis (2016).

Para a composição final do valor de (A1.2), agrega-se uma nota relacionada 
ao Índice de Vulnerabilidade Social. Por meio do mapa de vulnerabilidade social, 
são atribuídas à área estudada as notas 4, 3, 2, 1 e 0, referente às condições de 
vulnerabilidade social muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Ressalte-se 
que, de acordo com o Ipea (2015), o Distrito Federal não apresenta áreas com 
IVS muito alto. 

A nota relacionada ao IVS é multiplicada por 0,25, que corresponde ao peso 
do componente no grupo A. O resultado é posteriormente somado ao valor das 
análises ambiental, urbanística e fundiária. O quadro 4 apresenta as categorias de 
vulnerabilidade social e as notas associadas.

QUADRO 4 
Categorias de vulnerabilidade social

Grupo A1.2 Estima o impacto relativo à vulnerabilidade social

Nota Padrão de análise Agefis

4
Instrumento – mapa de vulnerabilidade social

Qualquer valor entre 0,501 e 1 indica que o município possui muito alta vulnerabilidade social

3 Entre 0,401 e 0,500 são considerados de alta vulnerabilidade social

 2 IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

 1 Valores entre 0,201 e 0,300 indicam baixa vulnerabilidade social

 0 IVS entre 0 e 0,200 – considera-se que possuem muito baixa vulnerabilidade social

Fonte: Agefis (2016).

O segundo elemento a ser considerado na composição do valor (A) referente 
à importância da condição analisada é a magnitude do impacto (A2). Difere do 
método original,7 pois, em relação à análise de aglomerados urbanos, o impacto 
será sempre negativo. Assim, são atribuídas as notas -3, -2 e -1, que devem ser 

7. No método proposto por Pastakia (1998), o autor considera tanto impactos de natureza positiva como negativa, 
conforme processo de desenvolvimento de estudos de impacto ambiental.

(Continuação)
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multiplicadas pelo valor encontrado em (A.1), conforme a quantidade de categorias 
de impacto do item (A.1.1) – ambiental, urbanístico e fundiário – que incidem 
sobre a área. Ocorrendo uma categoria apenas, a nota seria -1; havendo duas, -2; 
e, caso se demonstrem todas as categorias, a magnitude do impacto seria -3.

Calculado o item (A), pela multiplicação das notas (A.1) e (A.2), passa-se 
então à aferição do componente (B) da fórmula de aferição do IT. Essa categoria 
destina-se à qualificação do impacto analisado, agrupando critérios que, singular-
mente, não seriam capazes de alterar o IT, mas conjuntamente podem influenciar 
de certa forma o resultado final. Por isso, o resultado final de (B) decorre do 
somatório dos critérios relativos à permanência e à característica da ocupação 
(B1), à reversibilidade do processo de ocupação (B2), à complexidade – relativa 
ao esforço institucional para atuar na área (B3) e quanto às taxas de criminalidade 
(B4), resultando a seguinte formulação: 

B = B1 + B2 + B3 + B4. (4)

Cabe ressaltar que os componentes B3 e B4 tratam de adaptação ao método 
proposto por Pastakia (1998), tendo sido considerados relevantes para a proposta 
de governança territorial a que se presta o indicador.

O componente B.1 refere-se à permanência da ocupação no território e seu 
grau de consolidação. As áreas são classificadas em consolidadas, em consolidação 
e iniciais, com notas 3, 2 e 1 respectivamente, conforme o quadro 5.

QUADRO 5
Grupo B.1 – permanência da ocupação

Grupo B.1 Permanência (característica da ocupação/construção)

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Consolidada Ocupação com obras de urbanização completamente implantadas

2 Em consolidação Ocupação com obras de urbanização em fase de implantação (água, luz e pavimentação)

3 Inicial
Ocupação em processo de abertura de vias; sem urbanização; demarcação de lotes e vias 
(piqueteamento).

Fonte: Agefis (2016).

O componente B.2 remete à reversibilidade da ocupação e tem como objetivo 
diferenciar as áreas passíveis de regularização das não passíveis de regularização. 
São atribuídas a elas as notas 2 e 3, conforme o quadro 6.
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QUADRO 6
Grupo B.2 – reversibilidade da ocupação

Grupo B.2 Reversibilidade

Nota Achados Padrão de análise Agefis

2
Passível de 
regularização

Ocupações em Áreas de Regularização de Interesse Social (Aris), previstas no PDOT 
Ocupações em Áreas de Regularização de Interesse Específico (Arine), previstas no PDOT
Parcelamento Urbano Isolado (PUI)

3
Não passível de 
regularização

Ocupações não contempladas nas estratégias de regularização do PDOT

Fonte: Agefis (2016).

Já a componente B.3 refere-se à complexidade da ação. Destina-se a quanti-
ficar o esforço da gestão pública para realizar uma intervenção em uma dada área, 
pela quantificação dos órgãos envolvidos em ações de desobstrução. As áreas são 
classificadas como sem complexidade, simples ou complexas, remetendo-se a ações 
de pequeno porte, médio porte ou grande porte. São atribuídas notas 1, 2 e 3, 
respectivamente, conforme o quadro 7.

QUADRO 7
Grupo B.3 – complexidade da intervenção

Grupo B.3 Complexidade – relativa à quantidade de órgãos envolvidos nas ações de desobstrução

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Sem complexidade A operação de demolição envolve auditores da Agefis e dois órgãos externos

2 Simples A operação de demolição envolve auditores da Agefis e três órgãos externos

3 Complexo
A operação de demolição demanda ações de fiscalização integrada: auditores da Agefis e 
quatro ou mais órgãos externos

Fonte: Agefis (2016).

Por fim, o componente B.4 é relativo ao grau de criminalidade nas áreas de 
intervenção (quadro 8). As notas variariam entre 1, 2 e 3, conforme os índices de 
criminalidade fornecidos, consubstanciados e mapeados em três categorias pela 
Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal: criminalidade 
baixa, média e alta. Entretanto, dada a fluidez desse índice, entende-se que, para 
a fidedignidade da componente B.4, o mapeamento do índice de criminalidade 
deverá ser revisto periodicamente.
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QUADRO 8
Grupo B.4 – Criminalidade

Grupo B.4 Criminalidade 

Nota Achados Padrão de análise Agefis

1 Baixa Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

2 Média Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

3 Alta Mapa de criminalidade do Distrito Federal (em desenvolvimento)

Fonte: Agefis (2016).

Os resultados obtidos permitem avaliar a classe de impacto territorial em 
função dos critérios considerados. Quanto menor o Índice de Impacto Territo-
rial, maior o impacto no território; quanto maior, menor impacto no território. 
O quadro 9 apresenta a escala de avaliação de impactos territoriais, a fim de se 
comunicar e qualificar os índices encontrados, facilitando-se a comparação entre 
as ocupações estudadas.

QUADRO 9
Escala de avaliação de impactos territoriais

Escala de avaliação de impactos territoriais (IT)

Faixa de valor (IT) Classe de impacto territorial

Zero Inalterado

-01 a -09 Muito pouco negativo

-10 a -18 Pouco negativo

-19 a -35 Moderadamente negativo

-36 a -71 Negativo

-72 a -108 Significativamente negativo

-109 a -144 Extremamente negativo

Fonte: Pastakia e Jansen (1998).
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4  ESTUDO DE CASO: ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO 
E DE INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL

O PDOT se baseia em quatro princípios básicos, quais sejam: i) a melhoria da 
qualidade de vida da população e a redução das desigualdades socioespaciais; ii) 
a proteção, preservação e recuperação do patrimônio ambiental do Distrito Fede-
ral; iii) a valorização da ordem urbanística como função pública, promovendo a 
integração dos assentamentos informais passíveis de regularização à cidade legal; 
e iv) a valorização da ordem fundiária como função pública, visando à regulari-
zação fundiária das terras urbanas e rurais, públicas e privadas, e integrando-as à 
cidade legal.

Dentro desse contexto, existem diversas áreas que se diferenciam quanto 
à forma de proteção e aos usos permitidos, bem como aquelas que precisam de 
maior atenção pela sua fragilidade e particularidades, além daquelas que podem 
ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

Para sua validação, a metodologia desenvolvida – o cálculo do IT, por 
meio da Marit – foi aplicada a duas áreas que fazem parte da rotina de acom-
panhamento permanente das ocupações e das tendências de crescimento do 
Distrito Federal – uma área de regularização de interesse específico (de média 
e alta renda) e uma área de regularização de interesse social. 

A primeira área destacada para análise é a Área de Regularização Específica 
(Arine) Ponte de Pedra, localizada no Setor Habitacional Ponte de Pedra, na Região 
Administrativa do Gama – RA II (conforme mapa 5 – mancha laranja).
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Abrange uma área de 700,35 ha, que inclui os parcelamentos Residencial das 
Palmeiras, Projeto Agronasa, Residencial Ponte Alta de Cima, Loteamentos Ponte 
Alta de Cima e Park do Gama, com população em torno de 6.500 habitantes. 
Encontra-se implantado tanto em áreas desapropriadas, quanto em terras desa-
propriadas em comum. O PDOT determina, como diretrizes de regularização, o 
percentual de área destinada aos equipamentos públicos e áreas verdes livres de no 
mínimo 15%, com densidade bruta de 30 habitantes por hectare. Observam-se 
assim disposições do instrumento legal pouco propícias ao adensamento da área 
(Geológica, 2012; Distrito Federal, 2009).

Na área, originalmente, eram permitidas apenas pequenas atividades produtivas, 
chácaras de lazer, agricultura doméstica, criação de animais, com tamanho mínimo 
do módulo rural de 2 ha. Contudo, é perceptível a expansão de áreas parceladas em 
módulos menores, o que culminou em um adensamento urbano sobre uma área 
com infraestrutura rural, cujos efeitos podem ser danosos, principalmente em área 
de mananciais destinadas ao abastecimento de água. 

A segunda área proposta para o estudo, conforme o mapa 6, é a Área de 
Regularização de Interesse Social (Aris) Sol Nascente, no Setor Habitacional Sol 
Nascente, localizado dentro dos limites da Região Administrativa de Ceilân-
dia – RA-IX. Abriga uma população em torno de 67 mil habitantes, cujo perfil 
predominante é de baixa renda, com precariedade dos serviços de saneamento e 
infraestrutura básica. O setor pode ser caracterizado como de grande sensibilidade 
ambiental, com solos susceptíveis à erosão e a afloramentos de água. Parte da área 
encontra-se em terras desapropriadas, e outra em terras desapropriadas em comum 
e, originalmente, era destinada ao parcelamento rural com concessão de uso para 
as atividades afins (Progea, 2009; Distrito Federal, 2009).
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A avaliação do IT para as duas áreas escolhidas foi feita a partir da aplicação 
do método consubstanciado na Marit. Na figura 1, é apresentado o resultado da 
sua aplicação nas duas áreas, nas quais estão simultaneamente envolvidos diversos 
fatores complexos, que demandariam, pelo processo normal de avaliação institu-
cional, esforço dos gestores na integração de demandas e restrições decorrentes de 
suas pastas. Para o cálculo do IT, foi selecionado o impacto incidente com maior 
nota em cada categoria de análise.

Adianta-se que o mapa de criminalidade do Distrito Federal, referente ao 
campo B4, ainda está em elaboração. Sem se desconsiderar essa variável, adotou-se, 
somente para este estudo de caso, o número de crimes violentos letais intencionais, 
em 2013, nas regiões administrativas do Gama e de Ceilândia, que englobam a 
Arine Ponte de Pedra e a Aris Sol Nascente, respectivamente. A região do Gama 
apresentou o total de 39 ocorrências no ano em tela, enquanto Ceilândia apresentou 
170 incidentes (SSP, 2016). Não há a intenção de aprofundamento nos aspectos 
complexos referentes às características da criminalidade no Distrito Federal, mas 
esses dados já permitem estimar que o índice de criminalidade em Ceilândia é 
superior ao do Gama. Assim, para cálculo do Índice de Impacto Territorial das 
áreas de estudo, foram arbitrados para o campo B4 os escores em 2 para o Ponte 
de Pedra e em 3 para o Sol Nascente, respectivamente.

A figura 1 sintetiza as avaliações realizadas sobre os mapas de impactos urba-
nísticos, ambiental e fundiário referentes à Arine Ponte de Pedra. São informações 
importantes a serem transpostas para a Marit, a fim de se aferir a importância e a 
magnitude do impacto causado pela ocupação (itens A1 e A2).

FIGURA 1
Quadro síntese de avaliação de impactos – Arine Ponta de Pedra: impactos relacionados 
às categorias de análise (Grupo A1) 

Nota 2 – Impacto urbanístico médio
Ocupações urbanísticas em desacordo com o previsto nas 
normas urbanísticas e edilícias locais (Planilha de Parâmetros 
Urbanísticos – PUR, Normas de Edificação, Uso e Gabarito – 
NGB, Planos Diretores Locais – PDL)

Nota 4 – Impacto ambiental altíssimo
Ocupação sobre Áreas de Proteção Manancial
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Nota 3 – Impacto fundiário alto
Terras de dominialidade da Terracap, do GDF e demais ocupações e 
terras desapropriadas em comum

Nota 2 – Indice de Vulnerabilidade Social (IVS) médio
IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Já a figura 2, como se segue, sintetiza as mesmas informações em relação à 
Aris Sol Nascente.

FIGURA 2
Quadro síntese de avaliação de impactos – Aris Sol Nascente: impactos relacionados 
às categorias de análise (Grupo A1) 

Nota 3 – Impacto urbanístico alto
Ocupações em faixas de domínio rodovias distritais, coletoras de 
esgotamento sanitário, redes de drenagem, linhas de transmissão 
regionais no DF e em faixas reservadas em projetos para implan-
tação de infraestrutura urbana

Nota 2 – Impacto ambiental médio
Ocupação sobre Área de Proteção Permanente Local (APP de 
áreas úmidas)
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Nota 3 – Impacto fundiário alto
Terras de dominialidade da Terracap, do GDF e demais ocu-
pações e terras desapropriadas em comum

Nota 3 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) médio
IVS entre 0,301 e 0,400 são de média vulnerabilidade social

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Após essa breve caracterização, os escores obtidos foram transpostos para a 
Matriz de Análise de Impacto Territorial para cálculo do Índice de Impacto Ter-
ritorial de cada área. Os resultados foram colocados lado a lado, no quadro 10. 

QUADRO 10
Aplicação da Marit para as áreas de estudo

(Continua)
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Fonte: Pastakia (1998); Gatner e Gama (2005).
Elaboração dos autores.

A Aris Sol Nascente apresentou Índice de Impacto Territorial -82,50, enquanto, 
na Área de Regularização de Interesse Específico Ponte de Pedra, o escore obtido foi 
-74,25. Ambas se enquadram na mesma classe de impacto: significativamente negativo 
(entre -72 e -108), a segunda pior, de acordo com a estratificação proposta. Destacam-se 
assim como áreas a serem priorizadas em ações de regularização fundiária no Distrito 
Federal, as quais exercem graves impactos sobre o território, demandando intervenções 
significativas, como a implantação de infraestrutura, projetos habitacionais, qualificação 
de espaços livres, remoção de invasões e desobstruções de áreas de interesse ambiental, 
entre outras. 

Observando isoladamente os critérios de análise e os escores parciais obtidos, as áreas 
apresentaram pontuações muito semelhantes, com algumas diferenciações decorrentes das 
especificidades de cada área. Na Arine Ponte de Pedra, destacam-se o impacto ambiental 
altíssimo – ocupação sobre Área de Proteção de Manancial –, embora os impactos urbanísticos 
e o Índice de Vulnerabilidade Social médio sejam menos graves do que no Sol Nascente. 

A Aris Sol Nascente, por sua vez, apresentou resultados coerentes com sua 
caracterização, no PDOT, como área de regularização de interesse social. Urba-
nisticamente, os impactos são graves, decorrentes das invasões existentes no local, 
interferentes com projetos de infraestrutura importantes para a drenagem da área. 
Além disso, a precariedade das condições de vida na localidade é corroborada pelo 
IVS – nota 3 – uma das poucas áreas no Distrito Federal enquadrada nessa categoria.  

(Continuação)
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Essa precariedade segue o índice de criminalidade adotado, significativamente 
superior ao da Arine Ponte de Pedra.

Assim, apesar de se encontrarem na mesma classe de impacto territorial, é 
possível aferir, dada a clareza do método, que a Aris Sol Nascente deve ser priorizada 
em relação à Arine Ponte de Terra. Essa visão é proporcionada pela integração dos 
critérios de análise demonstrados tanto no Grupo A, relacionado à gravidade de 
análise, quanto no Grupo B, relacionado à qualificação do objeto, sendo resultado 
do somatório de critérios qualitativos, tais como: i) a condição de permanência; 
ii) a reversibilidade do processo de ocupação; iii) a complexidade da ação; e iv) o 
risco em termos da segurança pública.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ocupações irregulares do território do Distrito Federal sinalizam um histórico 
de políticas pouco efetivas na promoção de um modelo de governança territorial. 
Observa-se a necessidade de se criarem instrumentos, não só para o monitoramento 
e controle das ocupações, como também para subsidiar a priorização das ações a 
serem tomadas em direção ao modelo de gestão almejado. 

Priorizar ações no território, em especial sobre um passivo de ocupações 
irregulares do solo, apresenta-se como um exercício multidimensional, que leva 
o gestor a encarar difíceis escolhas relacionadas à alocação de recursos, energia 
e capital político. A essas dificuldades, soma-se a incomensurabilidade entre os 
diversos aspectos relacionados à dinâmica da ocupação territorial e seus impactos 
decorrentes. Quase sempre tais decisões acabam por ser tomadas em um campo 
de conflito.

Por sua vez, conforme abordado no item 3 deste capítulo, a metodologia 
desenvolvida para a aplicação da Marit, consubstanciando um IT para o Distrito 
Federal, facilita esse processo. Isso se deve ao fato de incorporar diversas dimensões 
afetas ao planejamento e à gestão territorial, aderentes aos princípios do PDOT: a 
urbana, a ambiental e a fundiária. Indo além, utiliza-se o IVS como proxy de uma 
possível dimensão socioeconômica, refletindo a vulnerabilidade territorial a partir 
de um indicador multidimensional. 

Essas dimensões, uma vez agrupadas, na sintaxe proposta por Pastakia (1998), 
definem a importância da condição e permitem estimar a gravidade dos impactos 
das ocupações irregulares no território – já sinalizando áreas em que o poder público 
se deve fazer mais presente, perante a aplicação de políticas públicas intersetoriais. 
Por sua vez, ao agregar à análise aspectos relacionados à qualificação das ocupações 
estudadas, agregam-se também questões referentes à eficácia das ações a serem 
empreendidas, uma vez observadas as macrogravidades. O método em estudo 
assinala uma síntese significativa de informações, clarificando tomadas de decisões 
relacionadas à governança territorial. 
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Ressalte-se que o IVS apresenta-se como variável significativamente útil, pois 
acaba por apontar, no território, para as áreas em que o Estado, provavelmente, 
logrou menor ou maior êxito na promoção da qualidade de vida no Distrito Federal. 
Permite o enfoque de ações em áreas socialmente vulneráveis.

O estudo de caso desenvolvido para validação da metodologia focalizou 
duas áreas de regularização, de interesse específico e de interesse social, tendo o 
resultado indicado uma priorização de atendimento na área de regularização de 
menor renda. Assim, além de, em síntese, o método instrumentalizar a priorização 
de intervenções em trechos do território do Distrito Federal, pela análise dos 
escores parciais, comunica-se rapidamente o quadro que levou à decisão tomada. 
De forma transparente e rápida, permite a avaliação de variáveis interdiscipli-
nares; viabiliza a implementação de ações em curto prazo, sem perder o foco na 
efetividade do que está sendo proposto e seu horizonte futuro. 

Nesse sentido, a comunicação intersetorial é facilitada, melhorando o diálogo 
entre gestores públicos. Demonstra-se como ferramenta auxiliar na implantação 
de um modelo de boa governança territorial, possibilitando o desenvolvimento de 
valores de performance, sem prejuízo dos valores de procedimento.

Cabe, contudo, observar que, dadas as especificidades da estrutura fundi-
ária do território do Distrito Federal, com percentuais significativos de terras 
públicas – União e Distrito Federal –, particulares e desapropriadas em comum, 
a dominialidade já se configura como categoria de escopo para o traçado de 
um índice de impacto territorial. Todavia, considerando a aplicação do método 
em outros municípios no país, a dimensão fundiária provavelmente não alcan-
çaria a mesma complexidade observada no Distrito Federal. Caberiam assim 
outras variáveis não observadas neste estudo, inclusive para aperfeiçoamento 
do método à realidade distrital. Análises sobre o mercado de terras vigente, 
o custo da propriedade, bem como o comprometimento da função social da 
propriedade seriam fortuitas.

Percebe-se também a possibilidade de utilização dos critérios ao longo 
de todo o território. Seu cruzamento com possíveis unidades de paisagem, 
decorrente da síntese da leitura dos sistemas naturais e antrópicos, poderia 
viabilizar manchas de maior ou menor risco de impacto territorial.
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CAPÍTULO 4

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE DA 
CIDADE DE SÃO PAULO

Renata Porto Bugni1

Miguel Stevanato Jacob2

1 INTRODUÇÃO

Compreender e mensurar as dinâmicas sociais em grandes metrópoles como São 
Paulo – com uma população de mais de 11 milhões de habitantes – não é tarefa 
fácil. Desde a experiência de elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), temos visto esforços para analisar o desenvolvimento socio-
econômico e as limitações às condições básicas de vida dos municípios brasileiros. 
Em 2015, o Ipea, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud), elaborou o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), em uma 
perspectiva ampliada do entendimento das situações de pobreza, incluindo infor-
mações sobre bem-estar (considerando indicadores nas áreas de trabalho, educação, 
saúde, família, infraestrutura e mobilidade) atreladas à questão da insuficiência de 
renda a fim de mapear a exclusão e a vulnerabilidade social nos 5.565 municípios 
do país. O IVS é composto por dezesseis indicadores, formulados a partir de dados 
do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e dividido em 
três dimensões: Renda e Trabalho, Capital Humano e Infraestrutura Urbana. Cada 
uma destas dimensões, bem como o índice total, tem um valor que varia entre 0 e 
1, em que o valor mínimo representa total ausência de vulnerabilidade; e quanto 
mais próximo da unidade, mais vulnerável é a região. 

Seja em âmbito nacional, seja nas esferas regionais e municipais, os indicadores 
que compõem as três dimensões do IVS apresentam melhoras substantivas das 
condições sociais no país entre 2000 e 2010, anos para os quais o IVS foi calcula-
do. Isso é importante para confirmar mudanças na sociedade em um período de 
grande expansão das políticas sociais de forma descentralizada, que foi a década de 
2000. Todavia, análises territoriais – inter e intramunicipais – sobre a distribuição 
espacial desses indicadores apontam a persistência de disparidades regionais e não 
negam os desafios que ainda existem pela frente.

1. Mestre em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo (USP) e professora orientadora da Pós-Gra-
duação em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). E-mail: <renataportobugni@gmail.com>.
2. Bacharel em ciências econômicas pela USP. Mestrando em administração pública e governo na Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e pesquisador no Centro de Política e Economia do Setor Público (Cepesp FGV). E-mail: <miguelsjacob@gmail.com>.
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Com o objetivo de analisar as mudanças ocorridas na cidade de São Paulo neste 
período, realizamos uma análise exploratória sobre os dados do IVS e buscamos 
responder: quais as variações ocorridas em cada dimensão de vulnerabilidade e em 
seus indicadores? Como esses fatores se distribuem geograficamente? Há indícios 
de concentração espacial da vulnerabilidade e, se sim, houve alguma variação 
entre os anos da amostra? Quais componentes mais influenciaram a melhoria nos 
índices entre 2000 e 2010 na cidade? Não buscamos, no entanto, responder sobre 
causas e efeitos dos movimentos nos índices e indicadores, mas salientamos que 
esse pode ser um terreno fértil para análises de impacto e avaliação de políticas 
públicas setoriais dada a riqueza dos dados.

Para responder as questões aqui levantadas, começaremos com a apresentação 
de uma visão panorâmica do IVS nas macro e microrregiões para compreender 
as tendências globais e gerais e as alterações ocorridas entre 2000 e 2010. Em um 
segundo momento, realizaremos uma análise intramunicipal de todos os indicadores 
do IVS na cidade de São Paulo, verificando a participação de cada um deles nas 
variações dos índices de vulnerabilidade social do município e os comportamentos 
territoriais dos principais indicadores para esta análise.

2  VARIAÇÃO DO IVS NA DÉCADA DE 2000: ANÁLISES NACIONAL, REGIONAL, 
MUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL

Entre os anos de 2000 e 2010, o IVS do Brasil caiu de 0,446 para 0,326, isto é, 
diminuiu 27%. Essa queda fez com que o índice nacional passasse da escala3 de 
alta para média vulnerabilidade social. Dentre as três dimensões que compõem o 
IVS, destacamos significativa melhora na de renda e trabalho, que diminuiu 34%, 
seguida por capital humano e infraestrutura urbana, que melhoraram, respectiva-
mente, 28% e 16%.

No recorte das macrorregiões brasileiras, o Sudeste é a segunda região com menor 
vulnerabilidade social, tendo diminuído 24% entre 2000 e 2010, atingindo o valor 
de 0,298. Na escala IVS, ascendeu do limiar de média para baixa vulnerabilidade 
social. Seguindo o padrão brasileiro, a dimensão Renda e Trabalho apresentou 39% 
de melhora, seguida por 29% de capital humano e 5% em infraestrutura urbana. 
Respectivamente, no estado de São Paulo, essas dimensões melhoraram 41%, 29% e 
2%; somadas, representam uma diminuição de 23% no IVS do estado, que passou de 
0,388, em 2000, para 0,297, em 2010.

Nessa escalada, a evolução do IVS na Região Metropolitana de São Paulo (RM 
de São paulo), na referida década, foi de 22,5%. Nota-se, também, que todas as 
dimensões do IVS tiveram melhora de um ponto percentual (1%) menor do que os 
mesmos índices do Estado, ou seja, melhoraram respectivamente 40%, 28% e 1%. 

3. Escala IVS: [0 - 0,2] muito baixa; [0,2 - 0,3] baixa; [0,3 - 0,4] média; [0,4 - 0,5] alta; e [0,5 - 1,0] muito alta.
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Ao olhar para o município de São Paulo, os índices se comportaram de maneira 
equivalente: o IVS melhorou 21%, partindo de 0,368, em 2000, para 0,291, em 
2010. Suas três dimensões também melhoraram na ordem de 39% em trabalho e 
renda, 26% em capital humano e apenas 0,2% em infraestrutura urbana. 

De forma geral, a evolução foi análoga em todas as esferas (nacional, regional, 
estadual e municipal) para cada uma das dimensões do IVS. A dimensão de Infraestru-
tura Urbana4 foi a menos responsável pela melhoria no índice geral e a de trabalho e 
renda, a que mais contribuiu, conforme apresentado na tabela 1.

TABELA 1
IVS geral e suas três dimensões para o Brasil, o Sudeste, São Paulo(estado), RM de São 
Paulo e São Paulo (município) 

Local Ano
IVS Renda e 

Trabalho
IVS Capital 
Humano

IVS Infraestrutura 
Urbana

IVS

Brasil 2000 0,485 0,503 0,351 0,446

Brasil 2010 0,320 0,362 0,295 0,326

Sudeste 2000 0,406 0,403 0,431 0,413

Sudeste 2010 0,248 0,286 0,408 0,314

São Paulo 2000 0,378 0,372 0,414 0,388

São Paulo 2010 0,222 0,263 0,407 0,297

RM de São Paulo 2000 0,377 0,368 0,413 0,386

RM de São Paulo 2010 0,226 0,264 0,407 0,299

Município de São Paulo 2000 0,349 0,348 0,406 0,368

Município de São Paulo 2010 0,212 0,257 0,405 0,291

Brasil

Diferença 
percentual

-34 -28 -16 -26,9

Sudeste -39 -29 -5 -24,0

São Paulo -41 -29 -2 -23,5

RM de São Paulo -40 -28 -1 -22,5

Município de São Paulo -39 -26 0 -20,9

Fonte: dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores. 

Para compreender essa dinâmica e os resultados observados nos espaços 
intrarregionais, veremos como se comportou o IVS nas unidades de desenvolvi-
mento humano5 (UDHs) tanto na RM de São Paulo, que reúne 39 municípios, 
divididos em 2.858 UDHs, como no município de São Paulo, que encerra 1.593 
dessas UDHs.

4. O indicador “percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a meio salário mínimo e 
que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente do 
trabalho” teve os valores de 2010 replicados para o ano de 2000 devido a limitações técnicas da amostra.
5. As UDHs são recortes territoriais localizados nas áreas metropolitanas que podem ser uma parte de um bairro, um 
bairro completo ou, em alguns casos, até um município pequeno. A definição dos limites das UDHs é entendida a partir 
de sua homogeneidade socioeconômica, formada com base nos setores censitários do IBGE (Ipea, [s.d.]).
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2.1 Região Metropolitana de São Paulo

Região metropolitana é definida pelo IBGE como região “constituída por agru-
pamentos de municípios limítrofes, com o objetivo de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (IBGE, [s.d.], 
p. 148). A conurbação e a integração econômica e política deste aglomerado urbano 
conecta cidades satélites com municípios adjacentes, onde são comuns migrações 
pendulares diárias, interligando também pessoas e características sociais. A RM de 
São Paulo é a maior região metropolitana do país e, segundo o Censo 2010, con-
grega mais de 19 milhões de habitantes. Conhecer sua dinâmica e suas tendências 
de vulnerabilidade social torna-se fundamental para compreender o significado e 
a dinâmica do IVS da cidade de São Paulo.

Entre 2000 e 2010, o IVS da RM de São Paulo passou de 0,386 para 0,299 e o 
da cidade de São Paulo saiu de 0,368 para 0,291. No entanto, para realizar o proposto 
no início deste capítulo, a vulnerabilidade social média das UDHs contidas em uma 
região pode não ser suficiente, uma vez que essa é uma medida representativa de posição 
central e, assim, omite “toda a informação sobre a variabilidade do conjunto de ob-
servações” (Bussab e Morettin, 2010, p. 37). O desvio-padrão da amostra para a RM é 
de 0,108 e 0,095 para 2000 e 2010 e para o município, 0,115 e 0,100, indicando que 
os índices não devem estar concentrados em torno da média. Isso tanto pode indicar 
uma distribuição homogênea dos dados quanto pode levantar a suspeita de que existe 
uma profunda desigualdade entre seus valores. Ou seja, o desvio-padrão, bem como a 
média, é uma medida que é afetada bruscamente por valores extremos e não apresenta 
a distribuição dos dados. 

Buscando compreender, então, como os índices das UDHs se distribuem na 
escola do IVS, faz-se necessário um olhar sobre a dispersão dos números. Para tanto, 
optamos por utilizar o boxplot (gráfico de caixa) como ferramenta de análise. O 
boxplot é formado pelo primeiro e terceiro quartil e pela mediana. A diferença entre 
os quartis é uma forma de visualização da dispersão dos dados, e quando um grupo 
é comparado com outro (duas ou mais caixas colocadas lado a lado, apresentando 
a concentração em torno da mediana de uma mesma variável, mas em diferentes 
grupos ou períodos de tempo), é possível verificar a variabilidade entre eles.

O boxplot (gráfico 1) representa a evolução do IVS na RM de São Paulo 
e no município de São Paulo. A mediana desses valores na RM de São Paulo 
passou de 0,424 para 0,316, apontando uma diminuição de 0,108 em dez anos. 
O diapasão da amostra (diferença entre valores máximos e mínimos) cai 0,096, 
de 0,561 para 0,465. Conquanto a mediana esteja mais próxima dos valores do 
terceiro quartil do que do primeiro (o que apresenta uma assimetria negativa, ou 
seja, apresenta uma tendência central de unidades com valores mais altos do que 
baixos), essa distância diminuiu de 2000 para 2010, o que indica que valores 
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mais altos se tornaram menos representativos na amostra. Ademais, a caixa se 
desloca para baixo na escala utilizada e os valores máximos e mínimos tem um 
encurtamento significativo, indicando que os dados passaram a se distribuir entre 
valores menores da escala.

GRÁFICO 1
Boxplot das UDHs da RM de São Paulo e do município de São Paulo (2000 e 2010)

Região Metropolitana 
- 2000

Região Metropolitana 
- 2010

Município de São Paulo 
- 2000

Município de São Paulo 
- 2010

Q1 0,349 0,252 0,337 0,249
Mínimo 0,063 0,040 0,063 0,041
Mediana 0,424 0,316 0,413 0,313
Máximo 0,624 0,505 0,624 0,499
Q3 0,479 0,363 0,479 0,368
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

No município de São Paulo, a mediana caiu 0,100, de 0,413 para 0,313. 
O diapasão entre máximos e mínimos caiu 0,103 ponto, de 0,561 para 0,458. A 
análise sobre a diminuição da assimetria, sobre o deslocamento da caixa e sobre 
a diferença entre valores baixos e altos é análoga à da RM de São Paulo. Ou seja, 
a análise do boxplot sugere uma melhora significativa na distribuição dos valores, 
conquanto ainda exista uma aparente desigualdade. Esse argumento soma à ne-
cessidade de uma análise profunda sobre a desigualdade de vulnerabilidade social, 
o que será explorado adiante. 

Outro instrumento de comparação entre as UDHs é a classificação de seus 
IVS em bandas, conforme proposto pelo Ipea e apresentado na introdução deste 
trabalho. Sendo esse um índice que varia de 0 a 1 – e quanto mais próximo deste 
último, maior é a vulnerabilidade –, temos a seguinte categorização: [0 - 0,200] 
muito baixa; [0,201 - 0,300] baixa; [0,301 - 0,400] média; [0,401 - 0,500] alta; e 
[0,501 - 1] muito alta vulnerabilidade. A situação tornou-se muito mais satisfatória 
na região, conforme mostra o gráfico 2.
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GRÁFICO 2
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2000 e 2010)

Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores. 

Na RM de São Paulo, é possível verificar a quase extinção de UDHs em 
situação de muito alta vulnerabilidade. Pelo gráfico 2, é possível visualizar que a 
melhoria de grande parte das UDHs se deu pelo aumento das faixas de média e 
baixa vulnerabilidade. A diminuição das faixas de alta e muito alta vulnerabilidade 
ocorreu em grande proporção: antes, somadas, significavam 58,3% das UDHs; 
mas passaram a representar menos de 12% em 2010. Isso indica, pela divisão 
proposta na metodologia do IVS, um enorme avanço das condições sociais da 
RM de São Paulo. 

A evolução descrita pode ser notada nos mapas 1 e 2, que apresentam o IVS de 
cada região6 dividido nas cinco faixas de classificação mencionadas anteriormente. 
Comparando-se esses dois mapas, é possível visualizar que a alta vulnerabilidade que 
até 2000 acometia municípios inteiros passou a significar pequenas parcelas e regiões 
em alguns deles. Algumas cidades, inclusive, progrediram quase integralmente de 
alta para baixa vulnerabilidade, como é o caso de Biritiba-Mirim e Salesópolis, 
na região leste, e São Lourenço da Serra, na região sudoeste. Outras se tornaram 
regiões de média ou baixa vulnerabilidade, contrastando com as enormes regiões 
avermelhadas apontadas no mapa de 2000, como Juquitiba, na região sudoeste 
da RM de São Paulo, e Santana de Parnaíba, na região oeste. O município de São 
Paulo tem a completa extinção de áreas vermelhas (de muito alta vulnerabilidade) 
de 2000 para 2010, e passou a contemplar a maior mancha azul de muito baixa 
vulnerabilidade, especificamente na região central da cidade.

6. Os nomes e as regiões dos municípios da RM de São Paulo estão disponíveis na figura 1 do anexo.
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MAPA 1
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2000)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

MAPA 2
Distribuição das UDHs da RM de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade 
social (2010)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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2.2 Município de São Paulo

Aumentamos, agora, a escala da análise e partimos para a cidade de São Paulo, 
sobre a qual recai nosso primeiro exame acerca da distribuição espacial dos valores 
do IVS por UDH para os anos de 2000 e 2010. 

Primeiramente, a fim de entender quais são as regiões mais e menos vul-
neráveis, dividimos a amostra de cada um dos anos em cinco quantis – ou seja, 
elencamos as UDHs em ordem crescente (uma vez para cada ano) e as dividimos 
em cinco grupos iguais, que contêm 20% da amostra cada um – e apresentamos 
sua disposição geográfica em dois mapas (3 e 4).

A apreciação dos dados dispostos dessa maneira, em um primeiro mo-
mento, não apresenta grandes dificuldades: é fácil notar que as zonas7 oeste, 
central e os bairros da zona Sul 1 mais próximos do centro de São Paulo 
apresentam os menores índices de vulnerabilidade social tanto para o ano de 
2000 quanto para 2010. 

Partindo do centro expandido para o sul, primeiramente, vê-se que, além 
do descrito anteriormente, a porção leste da zona Sul 1 apresenta áreas mais 
vulneráveis, especialmente nos distritos mais próximos das fronteiras da cidade. 
Tal análise é válida para os dois anos da amostra. A zona Sul 2, por sua vez, 
tinha 60% de suas UDHs nos últimos dois quintis em 2000 e, em 2010, 52%, 
conforme apresentado na tabela 2. Ainda, a região tinha 40% e 36% (respecti-
vamente para os anos de 2000 e 2010) das unidades pertencentes ao terceiro e 
segundo quintil e apenas 8% e 5% de suas UDHs no primeiro. Portanto, a zona 
Sul 2 figura como uma das regiões mais vulneráveis do município.

Na zona Norte 1, uma das regiões mais homogêneas (em termos de distribuição 
dos dados em tabela, não espacialmente), a maioria das UDHs se encontrava entre 
os dois primeiros quintis e apenas 13% e 8% deles, respectivamente para os anos 
de 2000 e 2010, figuravam no quinto mais vulnerável. O oposto é encontrado para 
a zona Norte 2, onde a maioria das UDHs figurou entre as três piores faixas em 
ambos os anos; no entanto, o número de unidades pertencentes ao quinto menos 
vulnerável da cidade aumentou de 13% para 22%.

Por fim, a porção leste da cidade, que congrega aproximadamente 35% da 
população da capital paulista, apresenta as piores condições socioeconômicas da 
cidade, ao lado da zona Sul 2. A zona Leste 1, em 2000, apresentava 54% de suas 
UDHs dentre as 40% menos vulneráveis da cidade, notadamente aquelas mais 
próximas do centro; aquele número caiu para 49% em 2010, quando se viu au-
mentar o número de unidades pertencentes ao terceiro e ao quinto quintil. A zona 
Leste 2 apresentou 2% e 1% de suas unidades dentre os 20% menos vulneráveis, 

7. A divisão política da cidade em zonas, subprefeituras e distritos está apresentada nas figuras 2 e 3 do anexo.
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respectivamente para 2000 e 2010. O extremo oposto da escala apresentou, para os 
mesmos anos, 52% e 58% de suas unidades entre os dois quintos mais vulneráveis 
da cidade. O padrão para os dois anos é de regiões mais vulneráveis integrando os 
distritos fronteiriços da cidade.

Dessa análise, então, compreende-se o seguinte: quando classificamos a cidade de 
São Paulo de acordo com suas áreas mais e menos vulneráveis, houve poucas mudanças 
na quantidade de UDHs de cada zona que pertence a uma determinada faixa na referida 
década. Pôde-se perceber também que o padrão de espalhamento pouco se alterou no 
período, uma vez que as regiões mais vulneráveis mantiveram-se distantes do centro 
paulistano e as com menor IVS, concentradas na região noroeste. As zonas Sul 2 e 
Leste 2, nessa toada, são as que mais têm unidades dentre as faixas mais vulneráveis; por 
sua vez, as porções oeste, central e Sul 1 são as que mais têm UDHs no quinto menos 
vulnerável da cidade – tendo a última perdido participação nesse rol, no entanto, na 
última década. A visualização desse diagnóstico é apresentada no mapa 3 e na tabela 2.

MAPA 3
Índice de vulnerabilidade social com as UDHs divididas em quintis

3A – 2000 3B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).



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

126 | 

TABELA 2
UDH de cada zona do município de São Paulo que pertence ao quintil especificado 
(2000 e 2010)
(Em %)

  Zona Q1: 0,063 a 0,315 Q2: 0,315 a 0,385 Q3: 0,385 a 0,437 Q4: 0,437 a 0,490 Q5: 0,490 a 0,0624

20
00

Centro 61 0 21 0 18

Leste 1 19 35 19 7 19

Leste 2 2 14 32 26 25

Norte 1 23 32 16 16 13

Norte 2 13 19 23 31 13

Oeste 52 9 8 13 19

Sul 1 39 28 9 10 13

Sul 2 8 12 27 27 24

Zona Q1: 0,041 a 0,0229 Q2: 0,0229 a 0,290 Q3: 0,290 a 0,335 Q4: 0,335 a 0,378 Q5: 0,378 a 0,499

20
10

Centro 45 21 9 9 15

Leste 1 18 31 29 2 20

Leste 2 1 17 24 23 35

Norte 1 22 28 28 14 8

Norte 2 22 16 16 27 18

Oeste 53 5 18 14 10

Sul 1 42 25 13 4 16

Sul 2 5 17 19 40 19

Fonte: IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Diferentemente da divisão dos quintis apresentada anteriormente, o próprio IVS 
apresenta sua divisão para análise das condições de vulnerabilidade, que varia entre 
muito alta e muito baixa, conforme apresentado nas análises da RM de São Paulo. 

Observando, dessa forma, a amostra do município de São Paulo, depreende-
se que, em 2000, a cidade apresentava 38% de suas UDHs enquadradas na escala 
de alta vulnerabilidade social, sendo esse o grupo mais expressivo na distribuição, 
seguido pelas regiões de média vulnerabilidade (28%). A terceira faixa mais expres-
siva era a de muito alta vulnerabilidade, que apresentava 229 unidades (15% da 
amostra). Por fim, nas duas melhores faixas de IVS, baixa e muito baixa vulnerabi-
lidade, encontravam-se, respectivamente, 8% e 11% das UDHs da capital paulista.

O ano de 2010, por sua vez, apresenta uma melhora considerável: as 
regiões de média vulnerabilidade passaram a ser a maioria, com 44%, segui-
das de 30% da amostra que se encontrava na faixa de baixa vulnerabilidade.  
As regiões com alta e muito baixa vulnerabilidade quedaram-se minoria: 10% e 
15%, na sequência. Vale mencionar que as regiões classificadas na faixa de muito 
alta vulnerabilidade social foram todas alçadas um ou dois patamares acima, in-
gressando majoritariamente nas áreas de média e baixa vulnerabilidade, sendo esse 
o maior movimento de transição de faixas. Desapareceram do mapa as regiões de 
muito alta vulnerabilidade social.
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Das regiões classificadas como de alta vulnerabilidade social em 2000, 
81% passou a apresentar média vulnerabilidade em 2010 e 8% chegou à baixa 
vulnerabilidade, enquanto 9% delas permaneceram na mesma faixa da década 
anterior. As que apresentavam média vulnerabilidade tiveram elevação de uma 
faixa, em sua maioria (81% também), enquanto 18% permaneceu inerte e apenas 
uma região (0,2% do total) subiu dois patamares. Poucas UDHs pioraram em 
valores, apenas 3%. Nenhuma unidade caiu de faixa de classificação do IVS.

GRÁFICO 3
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social 
(2000 e 2010)

Muito alta Alta Média Baixa Muito baixa

IVS 2000

IVS 2010

229 578 424 117 162
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Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

É possível ver nos gráficos 3 e 4 e na tabela 2 a distribuição das UDHs de acor-
do com suas faixas de classificação para os anos de 2000 e 2010. Verifica-se também 
que as UDHs passaram a se distribuir de maneira menos desigual e avançaram 
na queda da vulnerabilidade. Partimos, agora, para a disposição geográfica dessas 
unidades, a fim de verificar como se apresentam na cidade. 

Analisando espacialmente os dados, percebe-se que, em 2000, as 267 UDHs 
com baixa ou muito baixa vulnerabilidade social se concentravam, em sua maior 
parte, na região paulistana chamada de Centro Expandido,8 a parte que concentra 
especialmente os maiores índices de renda da cidade. De 2000 para 2010, o número 
de UDHs nessas faixas – de baixa e muito baixa vulnerabilidade – aumentou 169% 
(isto é, de 267 para 720). Sua localização, porém, na capital paulista em 2010 apenas 
expandiu-se para as localidades menos distantes do centro, especialmente na direção 
da zonas leste e noroeste. Por sua vez, as regiões da periferia que foram alçadas para os 
patamares de média vulnerabilidade social agora representam a maior parte da cidade. 

8. O Centro Expandido de São Paulo corresponde à área central da cidade, somada à quase totalidade da zona Oeste 
e por parte da zona Sul, compreendendo as subprefeituras de Pinheiros, da Lapa, da Vila Mariana, da Sé e de Santo 
Amaro e partes das subprefeituras do Butantã, de Campo Limpo, do Ipiranga, da Mooca e de Santana.
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No entanto, a persistente existência de áreas com alta e média vulnerabilidade indica 
que ainda há muitas regiões da cidade que apresentam baixas condições básicas de 
vida, na medida em que apresentam deficiências de capital humano, infraestrutura 
urbana e trabalho. O mapa 4 traz a distribuição das UDHs do município de São 
Paulo de acordo com a faixa de classificação a qual cada uma pertence.

GRÁFICO 4
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social

4A – 2000 4B – 2010
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Elaboração dos autores.

MAPA 4
Distribuição das UDHs de São Paulo de acordo com a faixa de vulnerabilidade social 
(2000 e 2010)
4A – 2000 4B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).



Índice de Vulnerabilidade Social: uma análise da cidade de São Paulo  | 129

MAPA 5
Evolução nominal do IVS das UDHs em São Paulo (2000 e 2010)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial). 

A classificação em escalas do IVS é interessante para identificar áreas se-
melhantes entre si e as grandes tendências na regressão da vulnerabilidade social. 
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No entanto, deixa em aberto questões sobre o comportamento nos valores dos 
indicadores e especialmente no movimento que houve naquelas unidades cujas 
escalas não se alteraram. Os mapas 5 e 6 preenchem essa lacuna, pois apresentam 
as variações nominais e percentuais do IVS, respectivamente, para cada UDH do 
município de São Paulo. Os quantis mais escuros são aqueles que a vulnerabilidade 
social mais diminuiu. 

À primeira vista, no mapa 5 é possível perceber que as regiões periféricas são as 
que mais apresentaram melhoria nominal no IVS. Dois terços das UDHs contidas 
no quintil que mais apresentou melhora – cuja diminuição nominal média foi de 
0,142 – pertencem às zonas Leste 2, Sul 2 e Norte 2, que são as regiões mais pobres 
da cidade. Quase a metade das UDHs pertencentes a essas três zonas integraram os 
dois primeiros quintis. Por sua vez, metade das UDHs do centro da cidade e das 
zonas oeste e Sul 1, tradicionalmente as mais desenvolvidas da cidade, encontram-se 
nos dois últimos quintis, cujos IVS diminuíram 0,069 e 0,025 respectivamente. 

Nota-se, então, que as regiões menos centrais foram as que mais apresentaram 
melhora bruta no IVS, e esse é um avanço contundente. No entanto, como seus 
índices eram, na maioria, altos ou muito altos, faz-se necessária uma análise que 
relativize e verifique a proporcionalidade desse avanço, a fim de descobrir se essas 
áreas foram, na realidade, as que mais evoluíram quando colocadas à luz do início 
da década.

O mapa 6 apresenta a evolução percentual do IVS para as UDHs e se diferencia do 
mapa 5, que apresenta sua diferença nominal: é possível perceber maior homogeneidade 
na espacialização dos valores percentuais da melhoria do IVS. A evolução do IVS nas 
unidades territoriais está distribuída de maneira mais proporcional e está presente em 
todas as zonas da cidade. UDHs com evolução percentual de mais de 30% entre 2000 
e 2010 são vistas desde o extremo da Leste 2 e da Sul 2 até o centro e a zona oeste. 
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MAPA 6
Evolução percentual do IVS das UDHs em São Paulo (2010)

Fonte: dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Sabe-se, então, que as regiões de menor vulnerabilidade se apresentam mais cen-
tralizadas, enquanto as de maior, na periferia da cidade. Os dados eram distribuídos dessa 
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maneira em 2000, e o padrão se repetiu em 2010, conforme verificado no início da análise, 
através do mapa 3. Vimos também que as regiões periféricas tiveram maiores aumentos 
nominais no IVS, porém, relativizando-se esse fato e apresentando-se a variação percentual, 
encontramos certa homogeneidade territorial na evolução do índice. 

Analisando tabelas e mapas – especialmente a olho nu –, no entanto, não podemos 
afirmar que existia, para os anos de 2000 e 2010, concentração espacial significante 
na cidade de São Paulo. É ainda mais difícil, devido às variações descritas nos últimos 
parágrafos, responder se a concentração espacial – se existente – diminuiu nessa década. 
Resta, então, nesse primeiro momento – de exploração dos dados sob a ótica da es-
tatística espacial – descobrir se e quão concentrada é a vulnerabilidade social paulistana. 

Para tal, utilizamos o índice de Moran, um indicador que fornece um valor 
formal do grau de segregação espacial pela medida do grau de associação linear de 
uma variável – observada em uma determinada região – e as médias dessa mesma 
variável nas regiões vizinhas à analisada. O resultado é um índice global, que varia 
de -1 a 1 e que quanto mais próximo das unidades, maior é a relação negativa ou 
positiva, respectivamente, isto é, maior é o grau de associação espacial presente no 
conjunto de dados (Anselin, 1995). 

Ao observar o índice de Moran para cada dimensão do IVS, verificamos que o índice 
encontrado é positivo e, apesar de não ser de grande magnitude, indica concentração espacial. 
Dessa maneira, podemos rejeitar a hipótese de que os atributos analisados são distribuídos 
de maneira perfeita e sistematicamente aleatória pelo território e afirmar que há algum grau 
de clusterização do IVS a ser analisado. 

Mais interessante ainda é o fato de o índice de Moran ter aumentado de 
2000 para 2010 tanto para o IVS geral como para duas das três dimensões (renda 
e trabalho e infraestrutura urbana) – o que indica que a concentração espacial dos 
valores aumentou nestes dez anos.

TABELA 3
Índice de Moran geral e para cada dimensão do IVS de São Paulo (2000 e 2010)

Índice 2000 2010

IVS 0,29 0,33

IVS Renda e Trabalho 0,27 0,28

IVS Capital Humano 0,24 0,23

IVS Infraestrutura Urbana 0,28 0,32

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Torna-se, então, interessante verificar onde se encontram os clusters suscitados 
pelo índice. Para tal, apoiamo-nos no método estatístico de indicadores locais de 
associação espacial – Lisa (Anselin, 1995). Nos próximos parágrafos, são analisadas, 
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então, as áreas nos mapas 7, onde, para cada unidade destacada, o IVS pode possuir 
dependência espacial com o valor de seus vizinhos, ou seja, há autocorrelação espacial 
estatisticamente significante a um nível de 5%, após realizadas 99 permutações. 

O encontrado para o ano de 2000 vai ao encontro do observado de maneira 
exploratória anteriormente: há clusters low-low (ou seja, associação espacial positiva 
para valores baixos, em que uma localidade possui vizinhos com valores semelhantes) 
no centro expandido do município e clusters high-high (o mesmo raciocínio, mas 
para valores altos) nos limites leste e sul da cidade.

Para o ano de 2010, a análise dos Lisas repete o padrão de baixa vulnerabilidade 
concentrada no centro expandido (porém, com uma relativa expansão), enquanto 
altos valores foram ainda mais concentrados em clusters high-high na periferia, espe-
cialmente nas subprefeituras do Itaim Paulista, de Guaianases, da Cidade Tiradentes 
e no distrito de São Rafael, em São Mateus, na zona leste, e nas subprefeituras de 
Parelheiros e Capela do Socorro, bem como no distrito do Jardim Ângela, na zona 
sul. Na zona norte, destacam-se o distrito de Brasilândia e partes dos distritos de 
Jaçanã e Jaraguá. Apesar de ser praticamente impossível precisar a localização dessa  
concentração a olho nu, o índice global de Moran – que passou de 0,29 para 
0,33 – permite-nos fazer essa afirmação. Não se apresentam no município grandes 
quantidades de unidades (UDHs) high-low e low-high (outliers espaciais, ou seja, 
aquelas unidades que apresentam valores estatisticamente significativos distintos 
do padrão encontrado em suas respectivas regiões), apesar de este número ter 
aumentado de 44, em 2000, para 65, em 2010. Isso significa que, na cidade de 
São Paulo, são poucos os territórios que combinam alta e baixa vulnerabilidade, 
revelando, novamente, a segregação que caracteriza o município.
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MAPA 7
Indicadores locais de associação espacial (Lisa cluster map) de São Paulo
7A – 2000 (índice de Moran = 0,29) 7B – 2010 (índice de Moran = 0,33)

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Concluímos, com base no que foi então apresentado, que o município de São Paulo 
apresentou considerável diminuição de seu IVS (21%) e que o principal movimento de 
melhoria se deu naquelas zonas que apresentavam alta e média vulnerabilidade social 
em 2000, mas que, em 2010, passaram a apresentar média e baixa respectivamente. 
No entanto, observamos também que a concentração espacial aumentou na cidade e 
há uma clara divisão entre zonas vulneráveis e pouco vulneráveis no centro e nas bordas 
leste e sul da cidade respectivamente. Em outras palavras, a faceta que mais preocupa é 
a existência de muitas áreas ainda enquadradas nas faixas inferiores do índice, agravada 
pela manutenção da desigualdade e da concentração territorial. 

3 INDICADORES DO IVS

Outra análise que se faz importante para a compreensão da vulnerabilidade social 
na cidade de São Paulo recai sobre a evolução dos indicadores que compõem o 
índice. Como os indicadores evoluíram nesses dez anos? Quais indicadores im-
puseram maior influência sobre a evolução do IVS paulistano? Como esses dados 
se comportam territorialmente no município?
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O IVS geral é composto de dezesseis indicadores, divididos nas três di-
mensões: Renda e Trabalho, que comporta cinco indicadores; Capital Humano, 
constituída por oito; e Infraestrutura Urbana, com os outros três. Os indicadores 
versam predominantemente sobre os temas saúde, educação, emprego, rendimento, 
infraestrutura, saneamento básico, mobilidade e arranjos familiares, muitas vezes 
divididos em diferentes faixas etárias e/ou com recortes de sexo – quando necessários 
para melhor apurar e caracterizar as condições de vulnerabilidade.

O principal desígnio dos indicadores selecionados é dar visibilidade às 
condições urbanas básicas de vida, indicadores que possam demonstrar as 
diferentes situações de vulnerabilidade e risco social a que pessoas e famílias 
possam estar sujeitas. Partindo da compreensão de que a vulnerabilidade social 
decorre de fatores multidimensionais e multicausais, os indicadores visam 
mensurar características diversas de estilos e condições de vida próprias da 
dinâmica social urbana que demonstrem as condições de acesso a bens e serviços 
ofertados pelo Estado, sociedade e mercado. Trata-se, portanto, de analisar a 
existência de condições mínimas de bem-estar da população em determinado 
território e apontar possibilidades de mobilidade social ao longo do tempo.

Importante ressaltar que essa recente publicação do IVS promove de forma 
inédita um olhar sobre os municípios brasileiros, especialmente dos centros metro-
politanos do país. O território é compreendido como a base material de dinâmicas 
sociais, que, segundo Milton Santos (1988), adquirem funções diversas ao longo 
da produção histórica do espaço. Sabe-se, no entanto, que o uso do território 
não se dá de maneira homogênea, o que resulta em uma configuração desigual 
do desenvolvimento (Silva, 2013). Exatamente para compreender as dinâmicas 
da vulnerabilidade na cidade de São Paulo, bem como as diferenças desse desen-
volvimento territorial, que faremos nesta seção uma análise intramunicipal dos 
indicadores que compõem os IVS paulistanos.

Em uma das dimensões do IVS, a de infraestrutura urbana, encontram-se 
indicadores que incluem variáveis atreladas aos temas de mobilidade, infraestrutura 
e saúde pública. Na comparação entre 2000 e 2010, verificou-se expressiva redução 
dos domicílios que não possuíam coleta de lixo, diminuindo de 0,66 para 0,24, 
uma variação de 63,6% no valor municipal desse indicador. Em contrapartida, 
ampliou-se o número de domicílios com inadequação de abastecimento de água 
e esgoto: de 0,34 para 0,47, isto é, um agravamento de 38,2%. 

A dimensão Renda e Trabalho concilia indicadores principalmente 
atrelados a educação, renda e emprego, e aponta melhorias em todos eles. 
Destacamos aqui a substantiva diminuição do número de desocupados  
maiores de 18 anos, que era da ordem de 16,23% em 2000 e caiu para 7,07% em 
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2010, variando 56,4%. Também ressaltamos avanços no indicador de proporção 
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 1 salário mínimo, que di-
minuiu 29,6% na referida década. Adicionalmente, é importante dizer que houve 
considerável progresso no número de jovens sem ensino fundamental completo 
e em trabalho informal: de 32,41% (2000) diminuiu para 22,58% (2010).

Por último, a dimensão Capital Humano, que possui indicadores das áreas 
de saúde, saneamento básico, educação, trabalho e família, apresenta tanto os 
casos de evolução positiva quanto os casos de piora nos valores dos índices que a 
compõem. Destacamos aqui a queda da mortalidade infantil em 28,7%. Também a 
diminuição da proporção de crianças que não frequentavam a educação infantil, a 
qual passou de 73,61% (2000) para 44,98% (2010), o que significou uma variação 
no montante de 38,9%. 

Ainda nessa vereda, além do já exposto, a cidade de São Paulo apresentou redução 
de aproximadamente 22% no número de adolescentes grávidas e que tiveram filhos 
até os 17 anos; queda de 35% no analfabetismo adulto (pessoas de 15 anos ou mais); 
e ampliação das pessoas que concluem o ensino fundamental. Ainda, a cidade teve 
suave diminuição do número de “nem-nem” – isto é, jovens entre 15 e 24 anos em 
situação de vulnerabilidade que não estudam nem trabalham – na proporção de 7,5% 
para 5,6% nesses dez anos. Todos os indicadores do IVS e suas respectivas variações 
estão apresentados na tabela 4.

TABELA 4
Indicadores do IVS de São Paulo e variação (2000 e 2010)

Município de São Paulo

  Indicadores 2000 2010
Variação

(%)

IVS Renda e 
Trabalho

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo (2010)

20,87 14,69 -29,6

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 16,23 7,07 -56,4

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 
ocupação informal

32,41 22,58 -30,3

Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de 
idosos

1,03 1,00 -2,9

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade 5,32 5,24 -1,5

(Continua)
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Município de São Paulo

  Indicadores 2000 2010
Variação

(%)

IVS Capital 
Humano

Mortalidade até 1 ano de idade 18,44 13,15 -28,7

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 73,61 44,98 -38,9

Percentual de crianças de 6 a 14 anos que não frequenta a escola 4,91 3,98 -18,9

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos 2,56 1,98 -22,7

Percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com pelo 
menos um filho menor de 15 anos de idade no total de mães chefes de família

12,53 13,40 6,9

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade 4,89 3,18 -35,0

Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo

29,47 18,17 -38,3

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 
vulneráveis à pobreza na população total dessa faixa etária

7,48 5,60 -25,1

IVS  
Infraestrutura 
Urbana

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados

0,34 0,47 38,2

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem o serviço de coleta 
de lixo

0,66 0,24 -63,6

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 
meio salário mínimo e que gastam mais de uma hora até o trabalho no total de 
pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente do trabalho

39,48 39,48 0,0

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

Essas variações nos indicadores não nos permitem afirmar, no entanto, que o 
indicador que mais melhorou nos últimos dez anos foi aquele que mais contribuiu 
com a melhora do índice municipal. O raciocínio oposto também é válido. Ou 
seja, a variação de um indicador não significa sua contribuição para o aumento ou 
decréscimo de um dos índices na mesma proporção, devido à normalização e aos 
pesos dados na construção do IVS. Devemos responder, então, a questão sobre a 
contribuição de cada indicador na evolução do IVS aplicando o peso dado a cada 
um dos indicadores, normalizando-os e, posteriormente, somando-os para che-
gar ao valor dos índices. Tal formulação foi feita à luz da metodologia elaborada 
pelo Ipea, na qual o valor normalizado de cada indicador distribui-se linearmente 
entre 1,000 – valor máximo na amostra, atribuído a unidades cujo valor real do 
indicador é igual ou maior que a média dos valores municipais para os anos de 
2000 e 2010 desse indicador, somada de dois desvios-padrão da mesma amostra –  
e 0,000 – valor mínimo na amostra, atribuído às regiões cujo valor original do 
indicador é considerado “perfeito”.

A participação de cada um dos indicadores na variação do IVS geral e da 
dimensão a que pertencem pode ser verificada na tabela 5. 

(Continuação)
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TABELA 5
Participação dos indicadores na evolução do IVS e nas dimensões a que pertencem
(Em %)

Município de São Paulo

  Indicadores
Participação do  

indicador na 
queda do IVS

Participação do 
indicador na que-
da da dimensão a 

que pertence

IVS Renda e 
Trabalho

Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou 
inferior a meio salário mínimo (2010)

5,4 9,0

Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 44,3 74,2

Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental 
completo e em ocupação informal

9,5 15,9

Percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e depen-
dentes de idosos

0,2 0,4

Taxa de atividade das pessoas de 10 a 14 anos de idade 0,2 0,4

IVS Capital 
Humano

Mortalidade até 1 ano de idade 5,5 13,8

Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 15,8 39,9

Percentual de crianças de 6 a 14 anos que não frequenta a escola 3,3 8,4

Percentual de mulheres de 10 a 17 anos de idade que teve filhos 4,2 10,5

Percentual de mães chefes de família sem ensino fundamental com-
pleto e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade no total 
de mães chefes de família

-1,3 -3,4

Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade 2,2 5,6

Percentual de crianças que vive em domicílios em que nenhum dos 
moradores tem o ensino fundamental completo

7,0 17,7

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estuda, não trabalha 
e é vulnerável à pobreza na população total dessa faixa etária

3,0 7,5

IVS Infraestru-
Tura Urbana

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e 
esgotamento sanitário  
inadequados

-0,4 -63,6

Percentual da população que vive em domicílios urbanos sem o 
serviço de coleta de lixo

1,1 163,6

Percentual de pessoas que vive em domicílios com renda per capita 
inferior a meio salário mínimo e gasta mais de uma hora até o 
trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam 
diariamente do trabalho

0,0 0,0

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores. 

Partindo da dimensão que mais melhorou no IVS paulistano, a de trabalho 
e renda (diminuiu 39%), observa-se que o indicador “taxa de desocupação da 
população de 18 anos ou mais de idade” foi responsável por 74,2% da melhora 
dessa dimensão, seguido pelo indicador “percentual de pessoas de 18 anos ou 
mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal”, cuja melhora 
alavancou o total da dimensão em 15,9%.
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A segunda dimensão que mais melhorou no IVS de São Paulo, a de Capital 
Humano (que diminuiu 21%), teve como maior responsável por sua queda o 
“percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola”, seguido pelo 
“percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo” e pela “mortalidade até 1 ano de idade”. Suas 
respectivas representatividades na melhora da dimensão Capital Humano foram 
39,9%, 17,7% e 13,8%. O único destaque negativo dessa dimensão foi o “percentual 
de mães chefes de família sem ensino fundamental completo e com pelo menos um 
filho menor de 15 anos de idade no total de mães chefes de família”, que faria com 
que o IVS da referida dimensão aumentasse 3,4% caso não houvesse compensação 
noutros indicadores. Todavia, é importante levar em consideração também que 
o número de domicílios cujas mulheres são chefes de família (denominador do 
indicador) aumentou 15% em São Paulo no referido período.

A dimensão de Infraestrutura Urbana oferece pouco espaço para análise, uma 
vez que um de seus três indicadores (percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com renda per capita inferior a meio salário mínimo e gastam mais de uma hora até 
o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que retornam diariamente 
do trabalho) não possuía dados em 2000, permanecendo, portanto, inalterado. 
O indicador de “percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água 
e esgotamento sanitário inadequados” foi responsável por uma piora de 63,6% 
na dimensão, mas foi compensado pela melhora de 163,8% do “percentual da 
população que vive em domicílios urbanos sem o serviço de coleta de lixo”. Nessa 
soma, a dimensão melhorou apenas 0,2%.

Os cinco indicadores mencionados anteriormente como maiores responsáveis 
pela melhora nas dimensões de trabalho e renda e capital humano são responsáveis 
por 82,1% da melhora do IVS na capital paulista. As melhoras na taxa de deso-
cupação da população de 18 anos ou mais de idade, no percentual de crianças de 
0 a 5 anos fora da escola, no percentual de pessoas maiores de idade sem ensino 
fundamental e em ocupação informal, no percentual de crianças vivendo em 
casas em que nenhum dos moradores possui o ensino fundamental completo e 
na mortalidade até 1 ano de idade foram responsáveis pela melhora no IVS geral, 
respectivamente, na ordem de 44,3%, 15,8%, 9,5%, 7,0% e 5,5%, ilustrados mais 
simplesmente na tabela 6. 
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TABELA 6
Participação dos cinco indicadores que mais contribuíram com a queda do IVS geral
(Em %)

Indicadores
Participação do 

indicador na queda 
do IVS

IVS Renda e Trabalho Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade 44,3

IVS Capital Humano Percentual de crianças de 0 a 5 anos que não frequenta a escola 15,8

IVS Renda e Trabalho
Percentual de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e 
em ocupação informal

9,5

IVS Capital Humano
Percentual de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores 
tem o ensino fundamental completo

7,0

IVS Capital Humano Mortalidade até 1 ano de idade 5,5

  Total 82,1

Fonte: Dados IVS Ipea. 
Elaboração dos autores.

MAPA 8
Mortalidade até 1 ano de idade¹ em São Paulo dividida por UDHs
8A – 2000 8B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Para cada mil nascidos vivos.
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Para analisar a evolução desses cinco indicadores nas UDHs, faz-se mister sua 
visualização de forma territorial para ambos os anos de 2000 e 2010. Os valores 
dos indicadores foram apresentados para cada UDH e divididos em seis quantis 
no ano de 2000; e a escala gerada foi mantida para o ano de 2010, a fim de torná-
los comparáveis. A clara tendência de melhora é percebida pela quase extinção 
dos níveis mais “escuros” – aqui, diferentemente do apresentado anteriormente, 
quanto mais escura uma região, piores são seus valores –, presentes nos mapas de 
2000 para os cinco indicadores. 

MAPA 9
Proporção de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores possui 
ensino fundamental completo dividida por UDHs
(Em %)

9A – 2000 9B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 10
Proporção de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em 
ocupação informal dividida por UDH 
10A – 2000 10B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 11
Proporção de crianças de 0 a 5 anos que não frequentam a educação infantil (creche 
e pré-escola) dividida por UDH
(Em %)

11A – 2000 11B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.
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MAPA 12
Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de idade dividida por UDH
12A – 2000 12B – 2010

Fonte: Dados IVS Ipea.
Elaboração dos autores.

De fato, os indicadores que mais influenciaram a evolução do IVS geral na 
cidade de São Paulo apresentam importantes avanços em todo o território mu-
nicipal na comparação entre 2000 e 2010. Trata-se principalmente de indicadores 
que apontam redução no número de desocupados e na população empregada 
informalmente, atrelados ao aumento da escolaridade e da frequência escolar – 
sobretudo nos ensinos infantil e fundamental – e a melhorias no atendimento 
básico de saúde da população.

A despeito disso, a persistência das piores taxas nas regiões periféricas parece 
constante. Não foi possível ainda sobrepujar a vulnerabilidade dos extremos norte, 
leste e sul da cidade, especialmente nas regiões de fronteira e que distam sobrema-
neira dos centros comerciais e culturais da cidade de São Paulo. Tal façanha não se 
fez completa sequer ao aludir a questões elementares e quase universalizadas, como 
o acesso à educação e saúde básica, quanto mais a outros quesitos de bem-estar e 
qualidade de vida. 

A gravidade da análise dos indicadores do IVS municipal se aloca justamente 
na confrontação territorial das condições mais básicas de vida. Resultado este 
talvez já esperado para as grandes metrópoles, que congregam as mais diversas 
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desigualdades e contradições urbanas e convivem historicamente com o contraste 
dos extremos, mas que merece ser explicitado para que surjam reflexões e ações 
de enfrentamento.

Caso o próximo período mantenha a toada dos importantes avanços con-
quistados na década anterior, terá que lidar muito mais com as especificidades 
do que com as quantidades. A clusterização da vulnerabilidade, a manutenção 
dos altos índices nas regiões periféricas e a subsistência de UDHs em situação de 
alta vulnerabilidade são fatores que devem chamar a atenção de políticas públicas 
capazes de lidar com essas situações ainda presentes no município e com suas 
especificidades territoriais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos a pretensão de mostrar, com a análise dos IVS e de seus indicadores, as 
variações ocorridas em cada dimensão de vulnerabilidade e suas distribuições ge-
ográficas. Em âmbito municipal, o IVS da cidade de São Paulo caiu de 0,446 para 
0,326, o que significou importante avanço socioeconômico; nas três dimensões, a 
cidade apresentou melhoria de 39% no IVS de trabalho e renda, 21% no IVS de 
capital humano e 0,2% no IVS de infraestrutura urbana. 

Apesar do notável avanço em termos quantitativos gerais, as disparidades 
se apresentaram de forma bastante específica nas unidades de desenvolvimento 
humano paulistanas. Ao classificar as UDHs em quintis, notamos que tanto a 
participação percentual de cada zona em cada um dos quintis quanto o padrão de 
espalhamento pouco se alteraram ao longo da década de 2000. Em 2000 e 2010, 
as regiões mais vulneráveis mantiveram-se distantes do centro paulistano e as com 
menores IVS, concentradas na região noroeste. Nota-se que a região comumente 
conhecida como Centro Expandido apresenta os melhores índices, enquanto as 
zonas Sul 2 e Leste 2, os piores – essas duas zonas juntas tinham 10% e 6% de 
suas UDHs dentre o melhor quinto da cidade para 2000 e 2010 respectivamente. 

Utilizando a classificação de faixas do IVS, notamos que, de 2000 para 2010, 
houve um movimento que tornou maioria, nesse último ano, regiões de média e 
baixa vulnerabilidade (74% do total de UDHs). O número de UDHs classificadas 
nas faixas de baixa e muito baixa vulnerabilidade aumentou 169%, passando para 
44% do total. As regiões de muito alta vulnerabilidade se extinguiram e as de alta, 
em 2010, passaram a representar apenas 10% do total de unidades.

As regiões de baixa e média vulnerabilidade, no entanto, apenas expandiram-se 
para as localidades menos distantes do centro, especialmente na direção da zona 
Leste 1 e noroeste. Por sua vez, as regiões da periferia que foram alçadas para os 
patamares de média vulnerabilidade social agora representam a maior parte da cidade. 
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Essas regiões periféricas foram as que mais apresentaram melhoria 
nominal no IVS. Dois terços das UDHs contidas no quintil que mais apre-
sentou melhora – cuja diminuição nominal média foi de 0,142 – pertencem 
às zonas Leste 2, Sul 2 e Norte 2, que são as regiões mais pobres da cidade. 
As regiões tradicionalmente mais desenvolvidas da cidade encontram-se nos 
dois últimos quintos de melhoria nominal do IVS.

No entanto, quando a evolução nominal é parametrizada pelos valores de 
2000 – feito aqui por meio da evolução percentual do IVS para cada uma das 
UDHs –, é possível perceber maior homogeneidade na espacialização dos quintis; 
as unidades com diminuição percentual de mais de 30% entre 2000 e 2010 são 
vistas desde o extremo das zonas leste e sul até o centro e a zona oeste. 

Sugeriu-se, então, na primeira parte da seção, município de São Paulo, que 
as regiões de menor vulnerabilidade se apresentam mais centralizadas, enquanto 
as de maior, na periferia da cidade, fato que não se alterou em uma década. Essa 
sugestão foi verificada estatisticamente pelo índice de Moran, que não só apresentou 
valores que indicam a concentração espacial da vulnerabilidade em 2000, como 
aumentou 13% para o ano de 2010. 

Concluiu-se, então, que, apesar de ter alcançado considerável diminuição de 
seu IVS (21%, puxado pelo movimento de melhoria em áreas que apresentavam 
alta e média vulnerabilidade social em 2000 e, em 2010, passaram a apresentar 
média e baixa respectivamente), o município de São Paulo manteve o mesmo 
padrão de concentração de valores de UDHs, com áreas vulneráveis nas fronteiras 
sul e leste da cidade, especialmente, e áreas pouco vulneráveis na região noroeste. 
A evolução da vulnerabilidade em termos relativos explica a manutenção desse 
padrão durante a década.

Encontramos, pois, concentrações espaciais bem demarcadas, que se repe-
tem dentre os indicadores, e que mantiveram certa proporcionalidade ao longo 
da década. Trata-se especialmente das regiões dos extremos leste e sul (Leste 2 e 
Sul 2), mas também se estendem mais timidamente para determinadas regiões da 
zona norte da cidade.

Dentre os componentes que mais influenciaram a melhoria do IVS entre 
2000 e 2010 na cidade, que resultaram em mais de 82% de melhoria no índice 
total, receberam importante destaque o acesso ao mercado de trabalho, com a 
diminuição do número de desocupados e das pessoas em trabalhos informais, 
bem como – e de forma atrelada a ampliação da frequência na educação básica 
(infantil e fundamental).

Todavia, e conforme destacado anteriormente, não pretendemos defrontar 
causas e efeitos dos movimentos ocorridos nos índices e indicadores, mas reforçamos 
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que a riqueza dos dados aqui presentes pode ser um terreno fértil a análises de 
impacto e avaliação de políticas públicas setoriais na cidade de São Paulo.

Enquanto reflexões finais, acentuamos o fato de que esta análise versa sobre 
a maior metrópole da América do Sul e que, assim como agrega importantes 
avanços sociais, também é palco das grandes desigualdades e lugar de dialéticas e 
contradições do território. Esses dados de vulnerabilidade na cidade de São Paulo 
revelam não mais que o óbvio: a necessidade de planejamento estratégico no que 
diz respeito à descentralização do emprego, à necessidade de universalizar o acesso 
à infraestrutura básica e à melhoria da qualidade da educação (para além da sua já 
alcançada universalização). Mas, além disso, e compreendendo o território – nas 
palavras de Santos (1978) – como um “campo de forças”, é preciso defender valores 
que permitam o movimento da história no sentido de promover maior equidade 
social e econômica. Trata-se, por fim e em grande medida, de disputas do espaço 
geográfico paulistano em torno de seus usos e domínios.

REFERÊNCIAS

ANSELIN, L. Geographical analysis. Local indicators of spatial association – 
Lisa, 1995.

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. Saraiva, 2010.

SANTOS, M. Por uma geografia nova. São Paulo: Hucitec; Edusp, 1978.

______. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988.

SILVA, S. P. Considerações analíticas e operacionais sobre a abordagem territorial 
em políticas públicas. In: IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA. Brasil em desenvolvimento 2013: Estado, planejamento e políticas 
públicas. Brasília: Ipea, 2013. p. 89-116.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Glossário. Disponível em: <https://goo.gl/r2fonI>. 

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Índice de 
Vulnerabilidade Social. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/H0mA9v>.



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

148 | 

ANEXO

FIGURA A.1
Região Metropolitana de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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FIGURA A.2
Subprefeituras e zonas do município de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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FIGURA A.3
Distritos do município de São Paulo

Elaboração dos autores.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).
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CAPÍTULO 5

DESIGUALDADE, ESTRUTURA PRODUTIVA E POLÍTICAS 
TERRITORIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO

Tomás Wissenbach1

1 INTRODUÇÃO

Pela segunda vez consecutiva, a cidade de São Paulo aprova um Plano Diretor 
Estratégico (PDE), em contexto de governos progressistas, que coloca a redução 
da desigualdade como um dos seus principais objetivos.2 Os limites e a capacidade 
dos instrumentos de planejamento municipais para alcançá-la, porém, permanecem 
como uma questão em aberto. É certo que a dimensão territorial tem se configurado 
como elemento central na reprodução do acesso desigual aos benefícios da urbani-
dade – entre outros, Maricato (1996) e Villaça (2001). Nesse sentido, a combinação 
articulada entre o ordenamento territorial, com a ampliação das demarcações de 
zoneamento inclusivo, e a definição dos investimentos prioritários nas áreas com 
maior presença de famílias em situação de alta vulnerabilidade social, sugere um 
forte avanço em direção a uma cidade mais justa.

Por outro lado, a melhor distribuição de rendimentos, se não é a única, é 
relevante componente na redução da desigualdade urbana. E, enquanto as políticas 
mais nitidamente territoriais, como a habitacional e de regulação imobiliária, apa-
recem explicitamente com instrumentos concretos, aquelas referentes às questões 
de renda e emprego ainda ressentem de um maior acúmulo no âmbito da política 
urbana no Brasil. Seja no debate público, nos estudos comparativos, na bibliografia 
sobre o tema ou na quantidade de dispositivos autoaplicáveis e regulamentados, 
a justa atenção tem sido muito mais preponderante aos primeiros temas do que 
ao segundo.

1. Geógrafo e mestre em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Departamento de 
Produção e Análise de Informação (Deinfo) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) da Prefeitura 
de São Paulo. E-mail: <twissenbach@gmail.com>.
2. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 2002, anuncia, no artigo 7o, como o primeiro dos seus 
princípios “justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais” e, no artigo 8o, entre os objetivos “promover 
a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da população e regiões da cidade”. Já o 
PDE 2014 insere entre os princípios “a equidade e inclusão social e territorial” a ser alcançada por meio da “redução das 
vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e bairros do Município 
de São Paulo”. Também insere no artigo 70, que enumera os seus objetivos, “reduzir as desigualdades socioterritoriais”.
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Diante desse aparente desequilíbrio, o monitoramento da dinâmica e da 
distribuição dos rendimentos na cidade emerge como um componente impor-
tante para aprimorar a política urbana no sentido de que esta se efetive como um 
instrumento para que a cidade se torne menos desigual. E, dado o seu caráter 
multideterminado, e do alcance limitado das políticas municipais em relação à 
redução da desigualdade de renda, seu acompanhamento contínuo permitirá a 
constante avaliação das políticas. Com isso, a redução da desigualdade poderá 
deixar de ser um enunciado genérico para ser um referencial de aferição do sentido 
da política urbana.

Precisamente por isso que, acompanhada das ações de fortalecimento da 
política de informações na gestão Haddad, da qual podemos citar como exemplos 
a criação de uma infraestrutura de dados espaciais, o GeoSampa, e de um obser-
vatório de indicadores da cidade, o ObservaSampa, o PDE estabelece, nos seus 
artigos 356 a 359, a obrigatoriedade de o poder público municipal acompanhar, 
por meio de indicadores, a sua implementação.3

No tocante à aferição da evolução dos rendimentos no município, no entanto, 
a indisponibilidade de um indicador anual ainda impede um trabalho mais acurado 
de avaliação desse objetivo. Tal elemento, enquanto ainda não equacionado, torna 
mais importante a ampla utilização dos dados censitários e, sobretudo, tornam 
mais relevantes a construção de séries históricas longas como é o caso do acervo 
construído no âmbito do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, desen-
volvido por Ipea, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e 
Fundação João Pinheiro (FJP).

Nesse contexto, este capítulo aborda as mudanças na distribuição de ren-
da, a partir dos dados do referido Atlas, para a cidade e para 32 subprefeituras. 
O estudo indica que, apesar do período de intenso crescimento econômico, da 
queda da participação dos domicílios considerados pobres e do pequeno au-
mento do rendimento médio da maioria deles, o nível de desigualdade man-
teve-se inalterado na última década. Isso se expressa no índice de Gini e po-
der ser indicado pelo aumento na participação dos extratos de maior renda (1% 
e 10% mais ricos). Os resultados apontam ainda que as subprefeituras são 
mais homogêneas do que o município, o que indica forte segregação urbana.  
As transformações da estrutura produtiva e a dinâmica espacial da cidade podem 
ser os aspectos estruturais que impediram que a cidade se tornasse menos desigual, 
o que revela o potencial da política urbana associada a uma política produtiva em 
São Paulo.

3. O GeoSampa é um sistema que unifica as informações georreferenciadas de vários órgãos da administração à semel-
hança da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ver: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. O ObservaSampa 
é uma plataforma de indicadores da cidade que permite acompanhar o desempenho de diferentes políticas setoriais. 
Ver:  <http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/>. 



Desigualdade, Estrutura Produtiva e Políticas Territoriais na Cidade de São Paulo  | 155

2 DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Os dados apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, ao 
permitir retroagir a desigualdade na distribuição de renda para o início da década 
de 1990, subsidiaram estudo realizado pela Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (SMDU), lançando um olhar para essa dinâmica ao longo das 
últimas décadas.4 Nesse período, verificou-se, na capital paulista, que os índices 
de Gini passaram de 0,56 em 1991 para 0,61 em 2000,  subindo para 0,62 em 
2010. Tal constatação é contraintuitiva se levarmos em consideração uma série de 
indicadores socioeconômicos relativos ao contexto nacional. Quanto à dinâmica 
dos dois primeiros, é amplamente discutida a melhoria em diversos índices sociais 
e, da mesma forma, no que ocorreu em relação à distribuição dos rendimentos do 
trabalho, conforme gráfico 1.

GRÁFICO 1
Evolução do índice de Gini (1991, 2000 e 2010)
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>.

No caso do município, há uma aparente contradição entre esse desempenho 
e o conjunto de indicadores socioeconômicos da cidade. A taxa de desemprego que 
iniciou o decênio em 16,5%, chegando a um pico de 18,9% caiu para patamares 

4. Estudo realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Municipal 
de Planejamento (Sempla) foi a base para os resultados apresentados aqui. Ver: São Paulo. Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Cidade. Persiste a alta desigualdade de renda no município de São Paulo. (Informes Urbanos 
no 19). Disponível em: <https://goo.gl/jTnHOk>. 
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bastante inferiores, cerca de 12,5%. O produto interno bruto (PIB) e o PIB per 
capita tiveram um crescimento expressivo: em valores correntes foram de R$ 160 
bilhões e R$ 15 mil em 2000, respectivamente, para R$ 460 bilhões e R$ 43 mil 
em 2010. Também no caso do rendimento per capita, houve uma melhora contínua: 
R$ 1.050,76 em 1991 para R$ 1.216,54 em 2000 e atingiu R$1.516,21 em 2010.

O fato de o índice de Gini não ter acompanhado nem a melhora em contexto 
nacional nem, tampouco, os próprios indicadores econômicos do município, levam 
a questão sobre o que ocorreu tanto com o rendimento dos mais pobres quanto 
aos segmentos mais ricos de sua população.

Em relação ao primeiro grupo, os dados apresentados no Atlas, e analisados 
pelo estudo da SMDU, indicam o contrário do que aconteceu com o índice de 
Gini: a década de 1990 apresentou um crescimento percentual dos domicílios em 
condição de pobreza e a década seguinte apresentou dinâmica inversa. Ou seja, nos 
anos 2000 houve uma significativa redução tanto dos domicílios “extremamente 
pobres” (renda mensal per capita de até R$ 70,00), como dos domicílios “pobres”, 
com renda per capita de até R$ 140,00; e ainda aqueles “vulneráveis à pobreza”, 
com renda per capita de até R$ 255,00 (todos em valores de agosto de 2010).

GRÁFICO 2
Proporção de domicílios por condição de pobreza – município de São Paulo  
(1991, 2000 e 2010)
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>.
Elaboração:  São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Informes Urbanos no 19. Disponível em: <https://

goo.gl/jTnHOk>. 
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Houve também melhora, em termos reais, no rendimento médio dos estratos 
mais pobres, com exceção dos “extremamente pobres”, cujo rendimento médio caiu 
abaixo do nível apresentado em 1991. Em suma, e respondendo à indagação inicial, 
os dados apontam que a manutenção da desigualdade de rendimentos ocorreu de 
forma combinada com a diminuição da proporção dos domicílios considerados 
pobres e com aumento do rendimento médio deles.

Se não foram nem os indicadores socioeconômicos mais gerais e nem o 
rendimento domiciliar per capita dos mais pobres que contribuiu para a ma-
nutenção da alta concentração de rendimentos no município, evidentemente, 
que resta à dinâmica dos estratos mais altos da população a explicação para esta 
estagnação na evolução do índice de Gini da renda na cidade de São Paulo. 
Nesse sentido, os dados do Atlas permitiram verificar que, em relação aos 10% 
mais ricos, a participação no total de rendimentos aumentou de 47,9% para 
53,6% entre 2000 e 2010.

Considerando que se trata ainda de um contingente populacional ele-
vado, e no sentido de aprofundar a leitura dos dados, podemos indagar qual 
foi a dinâmica relativa aos 1% mais ricos da cidade, isto é, um contingente 
populacional um pouco superior a 100 mil pessoas. Estudo da Prefeitura do 
Município de São Paulo (PMSP), a partir da base de domicílios da amostra dos 
Censos Demográficos 2000 e 2010, calculou o peso relativo desse grupo para 
apresentá-lo em contraposição à metade mais pobre da população, conforme 
apresentado em gráfico a seguir.

GRÁFICO 3
Participação na renda total, segundo estratos selecionados – município de São Paulo 
(2000 e 2010)
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Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE.
Elaboração:  São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Informes Urbanos no 19. Disponível em: <https://

goo.gl/jTnHOk>. 
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Os resultados apontam que, se a participação dos 10% com maiores 
rendimentos passaram de 47,95% para 53,68%, este crescimento deve-se à 
participação do 1% com maiores rendimentos na cidade: sem este estrato a 
participação dos 10% mais ricos teria queda de 1,69 pontos percentuais (de 
34,92% para 33,23%). Por outro lado, se a metade mais pobre da cidade, cerca 
de 5 milhões de pessoas, tinha, junta, participação na renda pouco superior 
aos 1% mais ricos, em dez anos passou a ter apenas a metade em relação ao 
mesmo grupo. Embora o estudo aponte cautela em analisar esses dados em 
função da diminuição da amostra de 2000 para 2010, não resta dúvida que é 
nesse ponto, isto é, no crescimento do rendimento dos muito ricos na cidade, 
que está a base para compreender a estagnação da melhoria na distribuição 
dos rendimentos na cidade.

A evolução da distribuição dos rendimentos na cidade de São Paulo, 
portanto, se dá em meio a contrastes entre situações distintas. O mesmo es-
tudo aponta que se trata sim de um caso minoritário: apenas pouco mais de 
7% dos municípios brasileiros apresentou quadro similar, ou seja, de melhora 
de distribuição de renda na década de 1990 e estagnação ou piora na década 
de 2000. Artigos que trabalham com o mesmo período nos Estados Unidos, 
por sua vez, apontam uma similaridade: grandes metrópoles tendem a ser 
mais desiguais do que o país como um todo e suas sedes mais desiguais ainda 
(Berube e Holmes, 2016).

Embora não se trate de um caso único, a particularidade de São Paulo 
resulta de uma dupla combinação. Por um lado, pelo fato de a desigualdade 
ter diminuído na década de baixo crescimento econômico e de alta substantiva 
do desemprego e ter estagnado na década de recuperação econômica, baixo 
desemprego e aumento do rendimento médio. Nesse caso, assemelha-se a um 
conjunto de cerca de trezentos municípios brasileiros. Por outro, pelo fato de a 
estagnação da redução da desigualdade ter se dado em função do crescimento 
mais expressivo dos muito ricos, mesmo com os mais pobres tendo melhorado 
a sua situação em termos de rendimento médio. Nesse ponto, assemelha-se com 
o que ocorreu, em período mais recente, com grandes metrópoles americanas, 
como Los Angeles e Nova Iorque. Em ambas, a renda dos altos estratos caiu 
mais lentamente que a dos mais pobres, em um contexto de crises econômicas 
(Berube e Holmes, 2016).
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3 TERRITÓRIO, DINÂMICA PRODUTIVA E A PERMANÊNCIA DA DESIGUALDADE

Os dados do Censo, ao permitirem a desagregação para as 32 subprefeituras 
da cidade de São Paulo, indicam também que, do ponto de vista territorial, 
não houve mudança significativa na distribuição da população segundo os 
estratos selecionados, conforme demonstra a tabela 1.

TABELA 1
Onde vivem os paulistanos pertencentes a cada estrato – município de São Paulo 
(2000 e 2010)

2000 2010

Subprefeitura % Subprefeitura %

1% mais abonados

Pinheiros 25,8 Pinheiros 23,5

Vila Mariana 17,2 Vila Mariana 18,6

Sé 12,3 Sé 9,7

Butantã 8,3 Butantã 9,0

Lapa 7,4 Lapa 8,4

Outras 28,9 Outras 30,6

10% mais abonados

Pinheiros 14,3 Vila Mariana 14,6

Vila Mariana 14,0 Pinheiros 13,8

Sé 10,1 Lapa 9,4

Lapa 8,0 Sé 9,4

Santo Amaro 7,1 Butantã 7,1

Outras 46,5 Outras 45,5

50% menos abonados

Capela do Socorro 7,2 M´Boi Mirm 6,9

M´Boi Mirim 6,5 Capela do Socorro 6,7

Campo Limpo 6,0 Campo Limpo 6,5

Itaquera 5,6 Itaquera 5,4

Vila Prudente/ Sampopemba 5,3 São Mateus 5,0

Fonte: Censo Demográficos 2000 e 2010/IBGE.
Elaboração: Sempla/CDEC. 
Obs.: proporções da renda total da cidade das quais se apropriaram os segmentos determinados na tabela.

A expressão espacial da desigualdade na distribuição é evidente, e também 
pode ser representada quando comparamos a participação das 32 subprefeituras 
na distribuição dos rendimentos vis-à-vis a participação no total da população.
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GRÁFICO 4
Hiato de participação da população nos rendimentos – subprefeituras do município 
de São Paulo (2010)
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Fonte: Censo demográfico 2010/IBGE.

Já o cálculo do índice de Gini nas subprefeituras, realizado apesar de algumas 
dificuldades na origem do dado,5 traz, por sua vez, a resposta a outra indagação 
relativa ao grau de heterogeneidade intraurbana. O gráfico 5 mostra o cálculo do 
índice de Gini para as 32 subprefeituras.

5. O aplicativo de coleta do Censo Demográfico 2010 não incluía um código específico para o registro da categoria 
rendimento ignorado e, em um grande número de domicílios, os recenseadores acabaram por optar por registrá-los 
como sem rendimentos, ou seja, com rendimento domiciliar igual a zero. Após a verificação de que havia pouca variação 
quanto à participação dos domicílios sem rendimentos no total de cada subprefeitura, optou-se por considerá-los no 
cálculo uma vez que a possível superestimação dos resultados afetaria todas igualmente.
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GRÁFICO 5
Coeficiente de Gini do rendimento domiciliar per capita – município de São Paulo (2010)
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Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE.
Elaboração: SMDU.

A leitura regionalizada do índice aponta, de forma indireta, o grau de segregação 
intraurbana. Isso pode ser aferido uma vez que todas as subprefeituras revelam grau de 
desigualdade menor que o município. As subprefeituras mais igualitárias, por sua vez, 
estão localizadas nas franjas periféricas da cidade, confirmando esse padrão.

O padrão de segregação intraurbana ressalta e reforça a dimensão territorial 
como destacado fator histórico e estrutural que reproduz a desigualdade ao longo 
das gerações (Villaça, 2001). A formação econômica e territorial de São Paulo está, 
assim, intimamente ligada a esse quadro. A vila de 90 mil habitantes em 1890 viu 
sua população atingir 9 milhões apenas cem anos depois, foi a principal plataforma 
de alavancagem do processo de industrialização brasileira.6 Marcada pelo artifício 
dos baixos salários como elemento atrator de capitais, esse movimento trouxe 
como consequência o expressivo crescimento horizontal e periférico. Excluídas 
do mercado formal de habitação, as classes trabalhadoras ficaram abandonadas à 
própria sorte, devendo resolver os seus problemas de moradia por meio de terra 
barata (sem infraestrutura) e pela autoconstrução (Maricato, 1996). Somado a 
isso, a combinação entre ausência de mecanismos de controle da especulação com 
a terra urbana e planejamento de cunho rodoviarista, levou à expansão descontí-

6. Dados extraídos do histórico demográfico do município de São Paulo a partir dos dados censitários do IBGE. Ver: 
<https://goo.gl/y4JLEB>.
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nua da mancha urbana, na qual várzeas, áreas de risco e ambientalmente frágeis 
tornaram-se a única solução.

A questão habitacional do município emerge como principal consequência disso: 
os dados indicam que quase um terço dos paulistanos vive em assentamentos precá-
rios (FSEADE, 2008), cuja densidade demográfica dobrou em dez anos. Ao mesmo 
tempo, distritos mais bem servidos por serviços públicos, áreas verdes, empregos e 
infraestrutura de mobilidade tiveram sua densidade reduzida. De acordo com os Censos 
do IBGE, enquanto distritos bem localizados tiveram queda acentuada na densidade 
demográfica entre 1980 e 2010 (Alto de Pinheiros – de 66 para 56 hab./ha; Itaim 
Bibi – 116 para 93 hab./ha; Pinheiros – 118 para 81 hab./ha), em outros, periféricos, 
as densidades praticamente dobraram (Lajeado –75 para 178; Vila Jacuí – 90 para 
184; Sapopemba – 132 para 210).

As dinâmicas mais recentes e que impactam a distribuição de renda se dão a 
partir desse quadro, configurando uma combinação perversa de elementos que se 
superpõem. A questão da mobilidade pode ser também apontada como decisiva 
para essa dinâmica. Há um padrão perverso no comportamento na combinação 
entre renda, os índices de mobilidade e os motivos de viagem (Vasconcellos, 2012).

Se não há dúvida de que os padrões de desigualdade na cidade têm no terri-
tório elemento central na sua reprodução – daí as ênfases dos planos diretores em 
tratar da desigualdade socioespacial ou socioterritorial –, ele não é o único fator 
explicativo para o fenômeno na cidade de São Paulo. Nesse sentido, convém aqui 
destacar duas dimensões que podem estar no âmbito da política urbana, a saber, 
a base tributária da cidade e a sua estrutura produtiva.

A base tributária regressiva é um dos elementos que perpetuam esse quadro 
no Brasil e, por consequência, tem impactos evidentes na cidade de São Paulo. 
Entre diversos estudos e pesquisas realizados para esse caso, vale citar um deles, 
que se aproxima dos estratos de renda analisados anteriormente: enquanto os 
indivíduos que recebem mais de trinta salários mínimos (SMs) pagam 29% do 
salário em impostos, os que recebem até dois SMs dispendem 53% da sua renda 
com impostos (Ipea, 2009).

Soma-se a isso a dinâmica imobiliária em si, já que a cidade de São Paulo, além 
de abrigar a sede das principais empresas do segmento da incorporação imobiliária 
é também o principal objeto da ação incorporadora (Wissenbach, 2008). Nesse 
sentido, e resgatando o histórico debate relativo ao solo criado e sua adequada 
socialização, o Plano Diretor de 2002 introduziu na cidade a outorga onerosa do 
direito de construir pelo qual há a cobrança pela construção acima do chamado 
coeficiente básico de aproveitamento. Ao mesmo tempo, o plano estabeleceu que o 
valor arrecadado fosse destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
destinando assim parte dos recursos oriundos pela valorização imobiliária para 
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investimentos na cidade. A fórmula de cálculo, no entanto, não foi suficiente para 
que essa transferência absorvesse parcela significativa da receita produzida pelas 
incorporadoras: dos mais de R$ 100 bilhões de receita bruta, apenas 1,7 foi de 
fato destinado ao fundo.7 Em função desse diagnóstico, o PDE 2014 aprofundou 
os instrumentos de socialização dos ganhos de produção da cidade por meio de 
dois mecanismos: i) reduziu o coeficiente de aproveitamento básico para 1 em 
toda a cidade (exceto nas áreas ambientais, nas quais os índices são menores); e 
ii) aprimorou a fórmula de cálculo da contrapartida financeira utilizando valores 
de terrenos mais próximos aos de mercado.

Ao mesmo tempo, a estrutura da arrecadação das receitas próprias do município sofreu 
uma alteração significativa e que não aponta para uma estrutura tributária mais justa. Conforme 
demonstrado no gráfico 6, houve forte crescimento na participação do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no período. 

GRÁFICO 6
Receita arrecadada – ISS e IPTU – município de São Paulo (2002-2010)
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Fonte: Prefeitura de São Paulo; Secretaria Municipal de Finanças.

Cabe destacar que São Paulo não é um caso isolado diante desse quadro, e 
nem que se trata de um fenômeno tão recente. A participação do IPTU nas recei-
tas próprias dos municípios brasileiros era, em 1991, de 37,9%, enquanto o ISS 
representava 27,9%. Já em 2007, a participação do primeiro passou para 28,6%, 
enquanto o segundo subiu para 47% (Domingos, 2011).

7. Dados relacionados à produção imobiliária oriundos da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp); Dados 
de arrecadação da Outorga Onerosa do Direito de Construir extraídos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
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Finalmente, uma questão importante e que pode ser objeto da política urbana 
e que, em certa medida, tem sido objeto do ordenamento territorial da cidade diz 
respeito às mudanças nas dinâmicas produtivas da cidade. Durante os últimos 150 
anos, a cidade de São Paulo refez sua base produtiva diversas vezes, adaptando-se 
às mudanças tecnológicas e econômicas sofridas pelo Brasil e pelo mundo nesse 
período. A cidade passou por dois importantes processos, simultâneos, ao longo 
das décadas de 1980 e 1990: i) o deslocamento do núcleo dinâmico de sua es-
trutura produtiva de setores da indústria (principalmente a automobilística) para 
serviços de alto valor agregado, ainda que o caráter diversificado de sua economia 
tenha sido mantido; e ii) ao mesmo tempo – e isso distingue São Paulo de outras 
importantes cidades do planeta –, essa transição se deu em duas décadas de con-
texto econômico recessivo no plano nacional, com importantes repercussões nas 
dinâmicas da cidade, sobretudo na dificuldade de absorção dos desempregados da 
indústria no mercado de trabalho (Bessa et al., 2012).

Em 1985, cerca de 950 mil paulistanos, ou 36% dos ocupados formais no 
setor privado, trabalhavam na indústria de transformação. Durante os quinze anos 
seguintes, aproximadamente metade desses postos desapareceu, fazendo com que 
apenas 18% dos ocupados formais trabalhassem na manufatura. Na última década, 
entretanto, parte dos empregos na manufatura foram recuperados, com a criação de 
cerca de 200 mil novos postos, o que não significou uma retomada da participação 
da indústria de transformação no conjunto de empregadores: seu peso relativo, 
mesmo com o aumento absoluto do emprego, continuou diminuindo, chegando 
a 15% dos ocupados formais do setor privado paulistano em 2010.

Dinâmica distinta aconteceu no ramo de serviços e comércio. A cidade viu 
emergir um complexo setor de serviços, que ganhou dinâmica própria na medida 
em que foi inserido no mercado e esse mercado se expandiu a partir da maior in-
ternacionalização da economia brasileira e da incorporação das novas tecnologias 
da informação e comunicação. Além disso, setores que até meados dos anos 1980 
possuíam forte presença na capital, mas também em outras praças brasileiras, 
concentraram-se ainda mais em São Paulo. Esse foi o caso das finanças, de certas 
atividades bancárias e das agências de propaganda e publicidade (Comin et al., 2012).

Salienta-se que o setor de serviços da capital paulistana, principalmente sua 
porção mais sofisticada e especializada, tem participação cada vez mais alta nos 
empregos, no valor adicionado entre as atividades produtivas na cidade e nas 
receitas municipais (Comin et al., 2012). Ao mesmo tempo, consolidou-se como 
importante fator de aglomeração para o tipo de atividade industrial que ainda 
encontra na cidade de São Paulo e em suas imediações um fator de manutenção 
de parte da produção industrial na cidade (Matteo, 2008).
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Tal dinâmica ganha ainda mais sentido quando relacionada com um processo 
identificado por Saskia Sassen e relacionado ao processo de internacionalização 
das grandes cidades do mundo (Sassen, 1993). Entre os impactos destacados 
pela autora, um dos pontos que pode ser chave para compreender a dinâmica 
da desigualdade em São Paulo diz respeito à tendência à polarização do mercado 
de trabalho nas cidades globais. Isso porque o desenvolvimento dos serviços de 
gerenciamento de uma atividade econômica cada vez mais descentralizada leva a 
um forte crescimento no rendimento das ocupações de qualificação mais elevada, 
mas absorvendo um pequeno contingente. Por outro lado, tem-se o crescimento 
das ocupações de prestação de serviços auxiliares (como segurança, limpeza, telea-
tendimento), que absorve um grande contingente do mercado de trabalho com 
salários muito baixos. No meio, há queda dos empregos industriais que absorvem 
trabalhadores de nível médio com boa remuneração.8

Em meio às transformações intensas na estrutura produtiva e no mercado de 
trabalho paulistanos, há, portanto, uma dinâmica relacionada às transformações 
em grandes cidades do mundo que apontam para um importante desafio em busca 
de melhores distribuições nos rendimentos.

4  INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA COM POTENCIAL DE ESTIMULAR 
A INCLUSÃO PRODUTIVA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

A política urbana e os instrumentos urbanísticos previstos no âmbito do marco 
regulatório do desenvolvimento urbano possibilitam um conjunto importante 
de estratégias que podem contribuir para ampliar a capacidade do município de 
reduzir a desigualdade. Isso porque são, potencialmente, capazes de: i) dinamizar a 
atividade industrial, capaz de criar postos de trabalho em ocupações intermediárias; 
ii) descentralizar a oferta de empregos em áreas com grande concentração popula-
cional e menor oferta de empregos; e iii) estimular investimentos em infraestruturas 
ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

As operações urbanas consorciadas (OUCs) tem, no contexto do PDE 2014, 
seu escopo territorial delimitado pela Macroárea de Estruturação Metropolitana 
(MEM). Entre as características dessa porção do espaço urbano está a presença his-
tórica das atividades industriais, que passam, desde a década de 1980, por processo 
de reestruturação. Por esse motivo, e em função das premissas de preservação das 
zonas com caráter produtivo na revisão do marco regulatório paulistano, possui forte 
incidência das zonas predominantemente industriais e zonas de desenvolvimento 
econômico.

8. Outras pesquisas têm apontado para o mesmo fenômeno em grandes cidades americanas. Ver: Mistry, N. Byron, J. 
The Federal Role on Supporting Urban Manufacturing. Brookings; Pratt Center, 2011.



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

166 | 

Tal contexto territorial traz grandes possibilidades de afetar as dinâmicas 
produtivas da cidade e revelam o seu conflito com a incorporação imobiliária, 
que tem grande interesse nesse território. Não está claro, porém, quais forças irão 
prevalecer na transformação das áreas das OUCs. É notável, nesse sentido, que o 
atual projeto de lei da Operação Urbana Bairros do Tamanduateí preserva as zonas 
produtivas e procura induzir as dinâmicas imobiliárias em outras porções do seu 
perímetro (São Paulo, 2015c).

A evolução da formulação das operações urbanas, no entanto, tem sido 
bastante gradual. Partindo de um instrumento eminentemente baseado na comer-
cialização do potencial construtivo e na implantação de uma lista de obras, nota-se 
uma evolução no sentido de uma maior articulação com a concepção de projeto 
urbano, envolvendo a articulação de estratégias urbanísticas, ambientais e econô-
mico-financeiras (Maleronka, 2011). Há ainda um longo percurso a ser trilhado 
no sentido de que essa modalidade de grande projeto urbano, dada a capacidade 
mobilizadora de investimentos e o seu contexto territorial, seja mais bem alinhada 
a conteúdos econômicos que combinem uma estratégia de transformação territorial 
a uma política de desenvolvimento produtivo, a exemplo do que ocorre, em alguns 
casos, em projetos similares em países desenvolvidos.  É importante dizer que há, 
nesse caso, um limite tênue entre projetos organicamente inseridos em uma visão 
de fomento à atividade econômica e projetos que apenas utilizam o rótulo como 
um pretexto para o desenvolvimento imobiliário.

Já as zonas produtivas, Zonas Predominantemente Industriais (ZPIs) e de 
Desenvolvimento Econômico (ZDEs) caracterizam-se, fundamentalmente, por não 
permitirem a realização de empreendimentos verticais pelo mercado imobiliário. 
Tal característica, associada a um índice baixo de coeficiente de aproveitamento, 
contém a valorização da terra nesses locais. Com isso, e com a permissão de di-
ferentes atividades industriais, as regulações de uso e ocupação do solo protegem 
esses espaços para atividades produtivas.

As ZPIs e ZDEs revelam, portanto, a capacidade de promover atividades 
econômicas que não resistiriam à valorização do solo urbano e têm se revelado 
importantes para manter o emprego industrial na cidade. Durante a década de 
2000, o crescimento dos empregos industriais nas ZPIs foi de 2,38% ao ano (a.a.), 
enquanto no município (exclusive as ZPIs) foi de 1,49% a.a. Isso não impediu que 
tais zonas fossem também relevantes para alguns setores de serviços, notadamente os 
chamados serviços auxiliares prestados às empresas, com crescimento do emprego 
de 4,98% ao ano (São Paulo, 2015b).

Em suma, tais zonas diminuem a disputa pela localização, abrindo espaço também 
para atividades logísticas, atacadistas e de serviços e para instalações universitárias. São 
importantes para manter uma estrutura econômica diversificada, tornando a cidade 
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mais resistente às crises e oferecendo oportunidades para diferentes grupos ocupacionais, 
sobretudo as ocupações intermediárias. Além disso, sua localização também revela um 
potencial interessante. Isso porque estão situadas em um cinturão intermediário da 
cidade, entre o centro expandido, altamente concentrador de empregos, e as periferias, 
com grandes concentrações populacionais. Permitem, com isso, a melhor distribuição 
territorial dos empregos na cidade.

Entretanto, o instrumento do zoneamento é, por si só, claramente insuficiente 
para conter a queda da atividade industrial, determinada por outros fatores alheios 
à ação do município. Além disso, a simples demarcação das zonas, embora tenha 
se revelado importante, não contempla outras necessidades dos setores industriais, 
como infraestrutura adequada, acesso à capital e apoio técnico.

Finalmente, o Plano Diretor cria as figuras dos Perímetros de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico e Polos Estratégicos de Desenvolvimento Econômico. 
Esses instrumentos “buscam a geração de emprego e renda em áreas populosas da 
cidade que contam com importantes eixos de acesso viário e de transporte público 
coletivo por meio de incentivos urbanísticos e fiscais para usos não residenciais”. 
Os incentivos urbanísticos consistem em ampliar o coeficiente de aproveitamento 
máximo em 4 e isentar a cobrança da outorga onerosa do direito de construir. Já 
os incentivos fiscais preveem a redução da cobrança de ISS para 2%, e isenção de 
IPTU e de ISS para as empresas que se instalarem nas regiões incentivadas. Embora 
não existam ainda resultados em relação aos impactos dos incentivos urbanísticos 
na cidade, os incentivos fiscais apontam algum resultado positivo, gerando pouco 
mais de 5.500 empregos no extremo leste da cidade.

Os limites das políticas de incentivos fiscais, ao mesmo tempo, têm 
sido destacados por diferentes estudos. Realizada em 2001, pela Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (FSEADE), a Pesquisa da Atividade 
Econômica Paulista (Paep) investigou a preferência locacional das empre-
sas, listando uma série de fatores. O item “incentivos fiscais” foi o fator 
com menor incidência de respostas por sócios e proprietários de empresas 
do estado de São Paulo. Outro estudo apontou não haver associação entre 
incentivos fiscais e desempenho econômico, seja medido por salários, seja 
medido por taxas de desemprego. 

Uma das hipóteses seria que tais instrumentos não são componentes relevantes para 
o desempenho econômico das empresas. Um artigo publicado no Journal of Regional 
Sciences aponta que os incentivos não contribuem de forma significativa na lucratividade 
e no crescimento das empresas e dos empregos. Outro estudo, ainda, analisou o peso 
de incentivos em impostos sobre a propriedade e mostra que o grande efeito é afetar 
as finanças públicas das áreas mais pobres (Kenyon et al., 2012).



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

168 | 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura dos dados relativos à distribuição de rendimentos no município abre 
uma discussão relevante acerca dos limites e possibilidades dos instrumentos 
de política urbana que, reiteradamente, vêm trazendo como objetivo central 
a redução da desigualdade na cidade. Apesar do aumento na renda dos mais 
pobres ter sido significativa, a desigualdade na cidade de São Paulo permaneceu 
inalterada, provavelmente em função do crescimento ainda mais intenso dos 
extratos mais ricos.

Essa dinâmica se deu em uma década particularmente favorável do ponto 
de vista da geração do emprego, o que coloca como mais complexa a tarefa de 
redução da desigualdade na cidade neste e no próximo decênio. Os instrumentos 
relacionados ao ordenamento territorial da cidade, isto é, aqueles no qual o setor 
público regula o privado (Villaça, 2005) se definem fortemente em torno da inclusão 
territorial, seja ao propor uma mudança estrutural no padrão de mobilidade da 
cidade, ao orientar o crescimento para as áreas com disponibilidade de transporte 
de alta e média capacidade, seja ao criar condições para a produção de habitação 
em áreas com boa infraestrutura (por exemplo, com o aumento de 50% nas Zeis 
destinadas à produção habitacional).

A dimensão dada ao desenvolvimento econômico e ao reequilíbrio das ati-
vidades econômicas no território, porém, ainda pedem maior maturação, apon-
tando para um importante horizonte para pesquisa e formulação de instrumentos 
de políticas urbanas. Estes, por sua vez, e segundo a bibliografia citada no item 
anterior, têm tido eficácia bastante questionável. As cidades, sobretudo as gran-
des metrópoles brasileiras, ressentem de estratégias mais explícitas de geração de 
emprego e renda e políticas mais ativas. O papel dos governos locais nos projetos 
de desenvolvimento econômico, por exemplo, no apoio a alguns setores da in-
dústria tem sido destacado por diferentes autores (Katz e Bradley, 2013; Burdett, 
Colantonio e Rode, 2014). Se os planos urbanos desejam alcançar o objetivo de 
fomentar cidades menos desiguais, deverão dar mais atenção para as estratégias 
de desenvolvimento produtivo e territorial. Em parte, tal objetivo já tem sido 
contemplado, por exemplo, na manutenção dos territórios industriais na cidade 
de São Paulo, com resultados positivos.

O recém aprovado Estatuto da Metrópole, ao estabelecer a obrigatoriedade 
de planos metropolitanos de desenvolvimento urbano integrado, pode trazer 
uma oportunidade nesse sentido. Talvez, ao ampliar a escala de abordagem de 
planejamento, este estatuto obrigue os formuladores e atores sociais participantes 
a sair das soluções mais tradicionais, eficazes em muitos aspectos, mas que têm 
efeitos limitados para enfrentar diretamente a questão da desigualdade de renda 
nas metrópoles.
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CAPÍTULO 6

IDH E A DINÂMICA INTRAURBANA NA CIDADE DE SÃO PAULO
André de Freitas Gonçalves1

Marcos Toyotoshi Maeda2

1 INTRODUÇÃO

Entre as cidades brasileiras, São Paulo é a maior em termos populacionais e eco-
nômicos. A concentração da atividade econômica é muito superior à concentração 
populacional, aproximando-se de pouco mais de 11% do produto interno bruto 
(PIB) do Brasil. Entre as Unidades da Federação (UFs) só fica atrás de seu próprio 
estado, São Paulo e pouco atrás do estado do Rio de Janeiro, somando um total 
de quase meio trilhão de reais em 2012. 

A boa condição econômica da cidade de São Paulo não reflete sua posição no 
ranking dos municípios brasileiros quando observamos o indicador PIB per capita. Em 
2010, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São 
Paulo ocupava a posição 141, com um PIB per capita de R$ 39.450,87. Isso ocorre por 
conta do grande contingente populacional da cidade. Em outras localidades, essa relação 
PIB por habitante é mais favorável, assim temos cidades pequenas com uma fonte de 
arrecadação desproporcional ao número de habitantes, assim como a existência, por 
exemplo, de uma refinaria de petróleo, montadora automobilística entre outros casos. 
Esse exemplo, de como o PIB per capita pode camuflar algumas realidades, foi um 
motivador para a construção de um indicador que desse uma melhor resposta sobre 
as condições de vida das pessoas. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) possui caráter universal 
e pretende ser uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano de 
países ou regiões. Ele é calculado desde 1990 para todos os países do mundo. O 
objetivo foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o 
PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 
A aplicação dessa metodologia na escala municipal recebe o nome de Índice de 

1. Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP); Assessor de diretoria da Companhia Metropo-
litana de São Paulo (COHAB-SP). E-mail: <andre.goncalves@cohab.sp.gov.br>.
2. Especialista em Sistemas de Informações (POSEAD); Bacharel em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP); 
Tecnólogo em Processamento de Dados (FATEC); e Analista de planejamento e desenvolvimento organizacional no 
Departamento de Produção e Análise de Informação (Deinfo) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SMDU) da prefeitura de São Paulo. E-mail: <mmaeda@prefeitura.sp.gov.br>.
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Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que é uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educa-
ção e renda, as mesmas do IDH Global, embora alguns dos indicadores usados 
sejam diferentes. Os indicadores considerados no IDHM são mais adequados 
para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, portanto passam por 
um ajuste metodológico.3

Com base nas informações do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
(Pnud, FJP e Ipea, 2013), realizamos um estudo avaliando o comportamento do 
IDH e suas dimensões no município de São Paulo e em suas subprefeituras, nos 
anos de 2000 e 2010. 

2 IDH E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Tanto no IDH Global quanto nas dimensões renda, longevidade e educação, os 
resultados obtidos no município de São Paulo têm comportamentos semelhantes 
ao do Brasil quanto sua variação do período 2000-2010. Contudo, São Paulo 
parte de uma base de índices elevados, ou seja, já no ano de 2000 contava com 
números razoavelmente altos o que reflete em seu relativo baixo crescimento, que 
foi modesto comparado ao do Brasil. 

GRÁFICO 1 
Índice de Desenvolvimento Humano – município de São Paulo (2000 e 2010)
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Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

No IDH Global, o município de São Paulo variou de 0,733 para 0,805 e 
nas dimensões de renda de 0,8076 para 0,843; longevidade de 0,796 para 0,855; 
e educação de 0,614 para 0,725. O que significa um crescimento do IDH Global 

3. Para mais informações, consultar o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud, FJP e Ipea, 2013). 



IDH e a Dinâmica Intraurbana na Cidade de São Paulo  | 173

de 9,8%. Vale ressaltar o desempenho da dimensão Educação com 18,1% de 
crescimento, seguidos de longevidade 7,4% e renda 4,5%. 

GRÁFICO 2
Crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano – município de São Paulo  
(2010 e 2000)
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Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Com esse desempenho, o município conseguiu em dez anos superar a faixa de 
desenvolvimento humano de alto para muito alto, tanto no índice global quanto 
na dimensão Longevidade. A dimensão Renda, na classificação de 2000, perten-
cia à faixa de muito alto desenvolvimento e, portanto, não obteve margem para 
apresentar um crescimento maior. Mesmo com um bom desempenho, comparado 
com o ano de 2000, a dimensão Educação não conseguiu alcançar a faixa de muito 
alto desenvolvimento, passando de médio para alto. 

O resultado do IDH para o município de São Paulo, de uma forma geral, é 
muito satisfatório, subiu de classificação, cresceu muito onde deveria crescer e até 
na dimensão Renda que já estava em altos níveis apresentou melhora. De fato, os 
números apresentam e refletem uma década muito próspera, a qual tudo caminhou 
no ritmo do crescimento econômico. Contudo, quando se olha com mais cuidado 
e se parte para uma análise desagregada territorialmente, a situação não parece tão 
boa. É quando a cidade se mostra desigualmente desenvolvida. 

3 IDHM POR SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

O recorte temporal e espacial de uma análise é uma questão metodológica que o 
pesquisador sempre enfrenta. Por vezes, os limites impostos pela disponibilidade 
de séries históricas e desagregação espacial de dados facilitam as escolhas a serem 
tomadas. Em nosso estudo não foi diferente.  

Trabalhar com informações desagregadas pode gerar uma nova perspectiva 
sobre o tema tratado. Dependendo da escala de análise que se anseie trabalhar, 
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aquilo que era homogêneo, coeso e apresentava aspectos positivos pode significar 
exatamente o oposto. Portanto, trabalhar em múltiplas escalas enriquece a exploração 
de informações que, por sua vez, pretende nos ajudar a forjar uma representação 
da realidade para procurar entendê-la. 

É certo que uma grande cidade brasileira como São Paulo apresente dife-
renças intraurbanas de alcance consideráveis. Desse modo, optar por uma análise 
que considere essas distinções nos parece assertivo. A grande metrópole nacional 
é símbolo da desigualdade, muitas vezes camuflada por uma condição de pobreza, 
relativamente menos grave do que outras localidades nacionais. 

A fim de evidenciar essas disparidades, utilizamos aqui a divisão administrativa 
do município de São Paulo como recorte territorial de análise, ela é composta por 
32 unidades administrativas conhecidas como subprefeituras.4 Apresentaremos os 
números do IDH Global e suas três dimensões comparando os anos de 2000 e 2010 
para elaboração do ranking das subprefeituras e assim observar o desenvolvimento 
humano desigual no território da cidade. 

Observamos que, em 2000, havia treze subprefeituras com índice abaixo de 
0,7, médio desenvolvimento humano, e todas aumentaram seus índices passando 
para alto desenvolvimento humano, em 2010, com exceção de Parelheiros, que 
ficou abaixo de 0,7. São exatamente essas subprefeituras periféricas que alcançaram 
as maiores taxas de crescimento do índice, acima de 10%. Mesmo Parelheiros, 
que em 2000 registrava baixo desenvolvimento humano, conseguiu crescer 14% 
e passar ao nível médio.

TABELA 1
Índice de Desenvolvimento Humano – município de São Paulo

Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Pinheiros 0,910 0,942 1 1 0

Vila Mariana 0,897 0,938 2 2 0

Santo Amaro 0,867 0,909 3 3 0

Lapa 0,849 0,906 4 4 0

Sé 0,831 0,889 5 5 0

Mooca 0,811 0,869 6 6 0

Santana / Tucuruvi 0,811 0,869 7 7 0

Butantã 0,789 0,859 8 8 0

Ipiranga 0,759 0,824 10 9 1

Aricanduva / Vila Formosa 0,762 0,822 9 10 -1

4. Em 2010, o município de São Paulo era formado por 31 subprefeituras, como se apresenta nas tabelas aqui utilizadas. 

(Continua)
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Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Jabaquara 0,756 0,816 11 11 0

Penha 0,745 0,804 12 12 0

Casa Verde 0,732 0,799 14 13 1

Vila Maria / Vila Guilherme 0,733 0,793 13 14 -1

Pirituba / Jaraguá 0,718 0,787 16 15 1

Vila Prudente 0,723 0,785 15 16 -1

Campo Limpo 0,699 0,783 19 17 2

Ermelino Matarazzo 0,707 0,777 18 18 0

Jaçanã / Tremembé 0,716 0,768 17 19 -2

Freguesia do Ó / Brasilândia 0,677 0,762 21 20 1

Itaquera 0,691 0,758 20 21 -1

Cidade Ademar 0,662 0,758 22 22 0

Capela do Socorro 0,656 0,750 24 23 1

São Miguel Paulista 0,65 0,736 25 24 1

São Mateus 0,658 0,732 23 25 -2

Perus 0,637 0,731 28 26 2

Itaim Paulista 0,639 0,725 26 27 -1

M’Boi Mirim 0,638 0,716 27 28 -1

Guaianases 0,621 0,713 30 29 1

Cidade Tiradentes 0,634 0,708 29 30 -1

Parelheiros 0,593 0,680 31 31 0

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Em relação à dimensão Renda, em 2000, havia oito subprefeituras com ín-
dice abaixo de 0,7. Em 2010, houve redução para cinco subprefeituras. Destaque 
negativo para a subprefeitura de Jaçanã/Tremembé que apresentou queda de quatro 
posições no ranking, sendo a única que apresentou redução no IDHM Renda. No 
lado positivo, a subprefeitura de Campo Limpo subiu quatro posições no ranking. 

TABELA 2 
Índice de Desenvolvimento Humano, dimensão Renda – município de São Paulo

Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Pinheiros 1,000 1,000 1 1 0

Vila Mariana 0,984 1,000 2 2 0

Santo Amaro 0,948 0,986 3 3 0

Lapa 0,934 0,976 4 4 0

(Continuação)

(Continua)
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Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Sé 0,931 0,947 5 5 0

Butantã 0,876 0,932 6 6 0

Mooca 0,871 0,907 7 7 0

Santana / Tucuruvi 0,866 0,898 8 8 0

Jabaquara 0,819 0,845 9 9 0

Ipiranga 0,814 0,839 10 10 0

Aricanduva / Vila Formosa 0,804 0,831 11 11 0

Campo Limpo 0,76 0,81 16 12 4

Casa Verde 0,769 0,792 12 13 -1

Vila Maria / Vila Guilherme 0,768 0,787 13 14 -1

Penha 0,767 0,786 14 15 -1

Pirituba / Jaraguá 0,751 0,774 17 16 1

Vila Prudente 0,745 0,773 18 17 1

Cidade Ademar 0,714 0,771 21 18 3

Jaçanã / Tremembé 0,766 0,758 15 19 -4

Freguesia do Ó / Brasilândia 0,724 0,748 20 20 0

Ermelino Matarazzo 0,73 0,747 19 21 -2

Capela do Socorro 0,707 0,745 23 22 1

Itaquera 0,714 0,737 22 23 -1

São Mateus 0,681 0,712 25 24 1

São Miguel Paulista 0,678 0,705 26 25 1

M’Boi Mirim 0,683 0,700 24 26 -2

Perus 0,67 0,698 27 27 0

Itaim Paulista 0,656 0,691 28 28 0

Guaianases 0,65 0,681 29 29 0

Cidade Tiradentes 0,645 0,67 31 30 1

Parelheiros 0,649 0,664 30 31 -1

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Todas as subprefeituras mantiveram-se acima do índice de 0,7 na dimensão 
de Longevidade e tiveram crescimento entre 2000 e 2010. Destaque negativo para 
a subprefeitura de Jaçanã/Tremembé que apresentou queda de cinco posições no 
ranking entre 2000 e 2010, com a mais baixa taxa de crescimento. No lado posi-
tivo, a subprefeitura de Cidade Ademar subiu quatro posições no ranking entre 
2000 e 2010.

(Continuação)
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TABELA 3 
Índice de Desenvolvimento Humano, dimensão Longevidade – município de São Paulo

Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Pinheiros 0,886 0,946 1 1 0

Vila Mariana 0,879 0,939 2 2 0

Santo Amaro 0,866 0,926 3 3 0

Lapa 0,86 0,923 4 4 0

Sé 0,854 0,922 5 5 0

Butantã 0,842 0,912 6 6 0

Mooca 0,841 0,909 7 7 0

Santana / Tucuruvi 0,837 0,903 8 8 0

Jabaquara 0,835 0,892 9 9 0

Ipiranga 0,834 0,889 10 10 0

Aricanduva / Vila Formosa 0,825 0,887 12 11 1

Casa Verde 0,827 0,883 11 12 -1

Campo Limpo 0,823 0,883 13 13 0

Vila Maria / Vila Guilherme 0,823 0,881 17 14 3

Penha 0,823 0,88 15 15 0

Pirituba / Jaraguá 0,823 0,87 16 16 0

Vila Prudente 0,823 0,867 18 17 1

Cidade Ademar 0,771 0,86 22 18 4

Jaçanã / Tremembé 0,823 0,856 14 19 -5

Freguesia do Ó / Brasilândia 0,779 0,854 20 20 0

Ermelino Matarazzo 0,784 0,85 19 21 -2

Capela do Socorro 0,766 0,837 23 22 1

Itaquera 0,775 0,835 21 23 -2

São Mateus 0,758 0,823 25 24 1

São Miguel Paulista 0,754 0,822 26 25 1

M’Boi Mirim 0,762 0,813 24 26 -2

Perus 0,75 0,812 27 27 0

Itaim Paulista 0,746 0,808 28 28 0

Guaianases 0,742 0,807 29 29 0

Cidade Tiradentes 0,734 0,798 31 30 1

Parelheiros 0,738 0,776 30 31 -1

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

A dimensão de Educação foi a que apresentou maior variação no ranking 
entre 2000 e 2010 e maior crescimento também, apresentando uma redução de 
posições em 24 subprefeituras – com índices abaixo de 0,7 – em 2000 para treze 
em 2010. Embora isso mostre que essa dimensão ainda é a que mais precisa me-
lhorar na próxima década para elevar o padrão de médio desenvolvimento para 
alto desenvolvimento. 
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TABELA 4 
Índice de Desenvolvimento Humano, dimensão Educação – município de São Paulo

Subprefeitura
IDHM Ranking Diferença do ranking 

(2000-2010)2000 2010 2000 2010

Pinheiros 0,851 0,885 1 1 0

Vila Mariana 0,834 0,878 2 2 0

Lapa 0,763 0,826 4 3 1

Santo Amaro 0,794 0,822 3 4 -1

Santana / Tucuruvi 0,736 0,81 5 5 0

Sé 0,721 0,805 7 6 1

Mooca 0,727 0,797 6 7 -1

Aricanduva / Vila Formosa 0,668 0,754 8 8 0

Penha 0,656 0,75 10 9 1

Ipiranga 0,645 0,75 11 10 1

Butantã 0,665 0,746 9 11 -2

Ermelino Matarazzo 0,617 0,738 14 12 2

Casa Verde 0,616 0,73 16 13 3

Pirituba / Jaraguá 0,598 0,724 17 14 3

Vila Prudente 0,617 0,721 15 15 0

Jabaquara 0,633 0,72 12 16 -4

Vila Maria / Vila Guilherme 0,624 0,718 13 17 -4

Itaquera 0,596 0,709 18 18 0

Jaçanã / Tremembé 0,583 0,699 19 19 0

Freguesia do Ó / Brasilândia 0,551 0,692 21 20 1

Perus 0,515 0,689 28 21 7

São Miguel Paulista 0,537 0,687 24 22 2

Itaim Paulista 0,534 0,683 25 23 2

Capela do Socorro 0,521 0,677 27 24 3

Campo Limpo 0,546 0,67 22 25 -3

São Mateus 0,553 0,668 20 26 -6

Cidade Tiradentes 0,538 0,664 23 27 -4

Guaianases 0,496 0,66 30 28 2

Cidade Ademar 0,526 0,658 26 29 -3

M’Boi Mirim 0,499 0,646 29 30 -1

Parelheiros 0,436 0,610 31 31 0

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Foram poucas as subprefeituras que não obtiveram taxas de crescimento 
positivas. Jaçanã/Tremembé teve crescimento negativo na dimensão Renda, e 
Pinheiros não tem mais para onde crescer nessa dimensão, alcançando o índice 
máximo. Observamos também que as subprefeituras mais consolidadas possuem 
IDHM elevado e, portanto, menor espaço para crescer. Destaca-se também o 
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crescimento na dimensão Longevidade, indicando uma melhora na qualidade de 
vida, logo, indiretamente no acesso aos serviços de saúde.

TABELA 5 
Crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano e suas dimensões – município 
de São Paulo

Subprefeitura
Crescimento 2000-2010 (%)

IDH Renda Longevidade Educação

Guaianases 14,81 4,77 8,76 33,06

Perus 14,76 4,18 8,27 33,79

Parelheiros 14,67 2,31 5,15 39,91

Cidade Ademar 14,50 7,98 11,54 25,10

Capela do Socorro 14,33 5,37 9,27 29,94

Itaim Paulista 13,46 5,34 8,31 27,90

São Miguel Paulista 13,23 3,98 9,02 27,93

Freguesia do Ó / Brasilândia 12,56 3,31 9,63 25,59

M’Boi Mirim 12,23 2,49 6,69 29,46

Campo Limpo 12,02 6,58 7,29 22,71

Cidade Tiradentes 11,67 3,88 8,72 23,42

São Mateus 11,25 4,55 8,58 20,80

Ermelino Matarazzo 9,90 2,33 8,42 19,61

Itaquera 9,70 3,22 7,74 18,96

Pirituba / Jaraguá 9,61 3,06 5,71 21,07

Casa Verde 9,15 2,99 6,77 18,51

Butantã 8,87 6,39 8,31 12,18

Vila Prudente 8,58 3,76 5,35 16,86

Ipiranga 8,56 3,07 6,59 16,28

Vila Maria / Vila Guilherme 8,19 2,47 7,05 15,06

Jabaquara 7,94 3,17 6,83 13,74

Penha 7,92 2,48 6,93 14,33

Aricanduva / Vila Formosa 7,87 3,36 7,52 12,87

Jaçanã / Tremembé 7,26 -1,04 4,01 19,90

Mooca 7,15 4,13 8,09 9,63

Santana / Tucuruvi 7,15 3,70 7,89 10,05

Sé 6,98 1,72 7,96 11,65

Lapa 6,71 4,50 7,33 8,26

Santo Amaro 4,84 4,01 6,93 3,53

Vila Mariana 4,57 1,63 6,83 5,28

Pinheiros 3,52 0,00 6,77 4,00

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Avaliando o crescimento do IDHM global e seus componentes, observamos 
que a dimensão mais correlacionada com o índice geral é a de educação, ou seja, a 
dimensão que caracteriza mais o crescimento geral do IDHM nas subprefeituras 
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do município de São Paulo é o índice da dimensão Educação. Esta obteve o maior 
crescimento e alavancou o IDHM global, contudo é o seguimento com os índices 
mais baixos e por isso devemos voltar nosso olhar para ela de maneira mais apurada.

GRÁFICO 3 
Crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano e suas dimensões – município 
de São Paulo
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Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Considerando o desempenho das dimensões componentes do IDHM para as 
subprefeituras, identificamos que os piores índices estão relacionados à educação. 
Essa dimensão é a única com um grupo considerável de pessoas na faixa de baixo 
desenvolvimento humano, portanto, é onde se deve concentrar mais esforço em 
relação às políticas públicas. 

3.1 Dimensão Educação

Antes de analisar os componentes do indicador de desenvolvimento para a educação, 
iremos ver sua distribuição do território da cidade. Primeiro com a classificação 
por faixas de desenvolvimento humano usualmente utilizado. 



IDH e a Dinâmica Intraurbana na Cidade de São Paulo  | 181

Como podemos observar no mapa 1, os piores indicadores estão distribuídos 
pelas subprefeituras da periferia da cidade, classificados como médio IDH, trata-se 
das áreas que apresentam maiores dificuldades socioeconômicas. Seguidas por 
um conjunto de locais onde podemos encontrar bairros mais estruturados e que 
trazem a classificação para alto desenvolvimento. Por fim, os bairros mais ricos 
de urbanização consolidada, classificados como muito alto desenvolvimento na 
dimensão Educação. 

MAPA 1
Índice de Desenvolvimento Humano dimensão Educação – município de São Paulo

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Outra maneira de visualizar essa informação, é fazer uso de algumas 
ferramentas como o Índice Local de Associação Espacial (Lisa),5 que procura 

5. O Lisa map é uma ferramenta que visa tornar aparentes possíveis agrupamentos e padrões inerentes aos valores do 
atributo que está sendo estudado, buscando a caracterização de uma possível estrutura de dependência espacial. Para 
criar os agrupamentos, leva-se em conta tanto a taxa observada na subprefeitura quanto nas subprefeituras contíguas.
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uma associação entre as áreas contíguas com índices similares para criar agru-
pamentos. 

MAPA 2
Índice de Desenvolvimento Humano dimensão Educação: Lisa – município de São Paulo

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).
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Com o uso do Lisa Map, cria-se uma nova combinação relacionada com o 
conjunto dos indicadores de todas as subprefeituras, somado à interação com seus 
vizinhos. Assim, temos dois grupos bem definidos, aqueles com elevados índices 
e contíguos (cor vermelha) e aqueles de baixos índices (cor azul). Nesse último, 
verificamos a formação de três agrupamentos, no sul, no leste e no noroeste da 
cidade. A subprefeitura de Ermelino Matarazzo, na zona leste, é definida por ter 
alto índice próximo de locais com baixos índices. Esses agrupamentos interme-
diários podem indicar a existência de realidades contrastantes entre boas e más 
condições educacionais. 

3.1.1 O que compõe a dimensão Educação do IDHM?

A dimensão Educação do IDHM é uma composição de indicadores de escolaridade 
da população adulta e de fluxo escolar da população jovem. O fluxo escolar da 
população jovem é medido pela média aritmética:

• do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola; 

• do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
ensino fundamental regular; 

• do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo;

• do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo. 

A medida acompanha a população em idade escolar em quatro momentos 
importantes da sua formação. 

Depois temos a escolaridade da população adulta que é medida pelo percentual 
da população de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo. A 
média geométrica desses dois componentes resulta no IDHM Educação. Os dados 
são do Censo Demográfico do IBGE. 

Os dois primeiros componentes que medem o fluxo escolar da população são 
os menos preocupantes. O percentual de crianças de 5 a 6 anos que frequentam a 
escola no município de São Paulo chega a 93%, o mais baixo é registrado na sub-
prefeitura de M’Boi Mirim com 88%. No segundo ciclo do ensino fundamental, 
o percentual de jovens de 11 a 14 anos que representa um problema razoavelmente 
grave está em três subprefeituras, a saber, Cidade Ademar, Parelheiros e Aricanduva, 
onde registram números inferiores a 70%. 
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TABELA 6
Crianças e jovens por situação escolar – município de São Paulo (2010)
(Em %)

Subprefeituras
Crianças 5 e 6 anos  

frequentando a escola
 Jovens de 11 a 14 anos no 2o ciclo do 

ensino fundamental

M’Boi Mirim 87,85 70,14

Cidade Ademar 88,02 69,61

Parelheiros 88,65 68,88

Socorro 90,74 74,96

Pirituba 90,95 72,60

Tremembé/Jaçanã 91,03 71,06

Jabaquara 91,52 71,68

São Miguel 92,27 75,18

Vila Maria/Vila Guilherme 92,43 70,13

Ipiranga 92,51 75,42

Casa Verde/Cachoeirinha 92,76 73,66

Campo Limpo 92,82 72,92

Sé 92,89 70,17

Itaquera 92,98 74,01

Santana/Tucuruvi 93,61 75,99

Freguesia/Brasilândia 93,76 73,13

Moóca 93,84 76,15

Ermelino Matarazzo 94,09 77,01

Guaianases 94,23 73,77

Itaim Paulista 94,25 75,42

Perus 94,28 73,72

Cidade Tiradentes 94,42 75,06

Aricanduva 94,60 68,93

Santo Amaro 94,91 75,69

Butantã 95,39 72,60

São Mateus 95,51 72,03

Penha 95,59 73,68

Vila Prudente/Sapopemba 96,93 77,12

Lapa 96,95 76,62

Vila Mariana 97,96 75,68

Pinheiros 98,51 74,09

MSP 93,01 73,40

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).
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O grande problema está nos dois últimos componentes do fluxo escolar. Ao 
observar os percentuais de jovens de 15 a 17 anos, com ensino fundamental completo, 
notamos que dezessete subprefeituras apresentaram índice abaixo dos 70% necessários 
para o alto desenvolvimento. O indicador de jovens de 18 a 20 anos com ensino mé-
dio completo é o mais grave de todos. Nessa parcela da dimensão, 29 subprefeituras 
apresentaram índice abaixo dos 70% necessários para o alto desenvolvimento. No 
município de São Paulo, esse percentual é de 50%, ou seja, metade da população de 
18 a 20 anos não completou o ensino médio. Não estamos falando das pessoas com 
mais idade, aposentadas e que não tiveram oportunidade de avançar nos estudos, pois 
apesar disso elas construíram suas vidas da forma que lhe foram permitida. Essas pes-
soas fazem parte do único componente que mede o nível educacional da população 
adulta, a saber, o percentual da população de 18 anos ou mais de idade com ensino 
fundamental completo. O indicador também não é bom no município de São Paulo, 
somente 68% das pessoas adultas completaram o ensino fundamental, porém, ainda 
assim é melhor do que o anterior. 

TABELA 7 
Jovens e adultos por situação escolar – município de São Paulo (2010)
(Em %)

Subprefeituras
Jovens de 15 a 17 anos 

com EF completo
Jovens de 18 a 20 anos 

com EM completo
População de 18 anos ou mais 
de idade com o EF completo

M’Boi Mirim 61,23 41,79 56,20

Campo Limpo 62,80 40,88 60,27

Cidade Ademar 62,82 44,09 58,52

Jabaquara 63,17 49,02 69,27

Parelheiros 63,74 34,04 49,75

Cidade Tiradentes 63,81 34,81 59,77

São Mateus 64,23 42,49 56,93

Guaianases 64,91 41,86 55,42

Freguesia/Brasilândia 65,44 41,40 63,54

Socorro 65,88 43,53 59,16

Tremembé/Jaçanã 66,13 49,79 63,49

Perus 68,52 44,22 59,54

Butantã 68,98 50,59 73,15

São Miguel 69,05 46,35 59,13

Itaim Paulista 69,09 42,52 58,94

Vila Maria/Vila Guilherme 69,23 51,10 65,93

Itaquera 69,31 49,66 63,67

Vila Prudente/Sapopemba 69,63 50,53 64,42

Casa Verde/Cachoeirinha 69,87 53,91 67,78

Penha 70,63 58,38 69,49

(Continua)
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Subprefeituras
Jovens de 15 a 17 anos 

com EF completo
Jovens de 18 a 20 anos 

com EM completo
População de 18 anos ou mais 
de idade com o EF completo

Ermelino Matarazzo 70,89 58,51 65,61

Pirituba 71,23 50,83 66,98

Aricanduva 74,79 59,41 70,38

Ipiranga 75,37 52,73 70,30

Sé 76,77 64,05 81,77

Moóca 78,26 63,42 76,22

Lapa 78,33 66,78 82,73

Santana/Tucuruvi 78,69 67,17 78,44

Vila Mariana 81,66 77,14 89,87

Santo Amaro 83,17 63,75 82,90

Pinheiros 86,33 75,97 89,78

MSP 68,92 50,51 67,68

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

De uma maneira mais clara, no gráfico 4, notam-se as diferenças entre os 
componentes do IDHM da dimensão Educação. Praticamente todas as subprefei-
turas têm menos de 70% de sua população jovem entre 18 e 20 anos com ensino 
médio completo, com exceção de Vila Mariana e Pinheiros. Nota-se, portanto, que 
é necessário atuar mais nas faixas etárias maiores (acima de 17 anos) para melhorar 
o nível de desenvolvimento da dimensão Educação. 

GRÁFICO 4
Número de subprefeitura segundo as porcentagens alcançadas nos componentes 
do IDHM na dimensão Educação – município de São Paulo
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Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Estudar os componentes da dimensão Educação revela dificuldades graves que 
as políticas públicas devem enfrentar nos próximos anos. Entre elas, está repensar 
as condições de ensino que são apresentadas aos jovens adultos nos últimos anos. 

(Continuação)
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É certo que não se trata exclusivamente do sistema de ensino, é preciso reconhecer 
que todo o quadro social, as condições de trabalho e renda, a baixa qualidade do 
ensino ofertado e as relações das famílias fazem parte de um todo que nos leva à 
evasão escolar (Neri, 2009).  

O problema nos parece mais grave quando utilizamos os dados base para os 
indicadores e tabulamos o número de pessoas por faixa de desenvolvimento na 
dimensão Educação (tabela 8). Todos os habitantes do distrito municipal de Marsilac 
que pertence a subprefeitura de Parelheiros estão classificados como baixo IDH. 
Dos quase 300 mil habitantes do distrito de Jardim Ângela, 172 mil (60%) é de 
baixo IDH na dimensão Educação, totalizando no município de São Paulo 1,150 
milhão de pessoas. Portanto, os indicadores gerais do IDH na dimensão Educação, 
tanto para o município quanto para as subprefeituras deixam de evidenciar uma 
situação bem mais grave do que aparenta. 

TABELA 8
População segundo faixas de desenvolvimento na dimensão Educação – município 
de São Paulo (2010)

Distrito Subprefeitura
Educação

Muito Alto Alto Médio Baixo Total geral

Jardim Ângela M’Boi Mirim 37,691 84,419 172,435 294,545

Grajaú Capela do Socorro 6,876 46,993 217,473 90,276 361,618

Campo Limpo Campo Limpo 11,540 75,211 56,192 65,201 208,144

Vila Andrade Campo Limpo 59,703 1,397 4,928 59,954 125,982

Cidade Ademar Cidade Ademar 23,427 57,860 131,954 53,245 266,486

Jardim São Luís M’Boi Mirim 33,163 115,320 71,751 48,266 268,500

Parelheiros Parelheiros 1,058   84,537 42,827 128,422

Vila Jacuí São Miguel 9,196 74,339 22,539 39,441 145,515

São Rafael São Mateus   42,691 47,383 35,481 125,555

Jardim Helena São Miguel   20,986 77,954 32,346 131,286

Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes   39,397 139,987 32,036 211,420

Sapopemba Sapopemba 1,370 92,268 159,152 31,291 284,081

Capão Redondo Campo Limpo 17,069 73,689 156,857 24,860 272,475

Vila Maria Vila Maria/Vila Guilherme 6,894 40,677 42,752 23,660 113,983

Vila Sônia Butantã 45,529 38,205 2,394 21,945 108,073

Cangaíba Penha 23,311 91,806 21,233 136,350

Jaraguá Pirituba/Jaraguá 2,487 86,272 90,627 20,955 200,341

Raposo Tavares Butantã 6,890 63,853 9,388 20,575 100,706

Cidade Dutra Capela do Socorro 79,408 27,106 68,662 19,527 194,703

Sacomã Ipiranga 73,088 89,703 66,186 18,976 247,953

Jabaquara Jabaquara 90,039 26,619 88,075 18,488 223,221

(Continua)
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Distrito Subprefeitura
Educação

Muito Alto Alto Médio Baixo Total geral

Pedreira Cidade Ademar   64,607 61,844 17,799 144,250

São Mateus São Mateus 2,976 70,983 61,978 17,095 153,032

Vila Curuçá Itaim Paulista 1,503 70,002 62,225 16,342 150,072

Itaim Paulista Itaim Paulista 358 63,218 144,527 14,654 222,757

Rio Pequeno Butantã 34,310 41,628 17,715 13,184 106,837

São Domingos Pirituba/Jaraguá 20,253 40,147 3,804 12,522 76,726

Itaquera Itaquera 13,803 150,245 29,672 12,395 206,115

José Bonifácio Itaquera   84,359 27,912 11,738 124,009

Marsilac Parelheiros     10,623 10,623

Lajeado Guaianases   8,791 146,043 9,641 164,475

Ermelino Matarazzo Ermelino Matarazzo 20,355 75,109 9,252 8,809 113,525

Cidade Líder Itaquera 11,276 95,231 14,249 8,745 129,501

Cursino Ipiranga 60,991 35,201 3,830 8,609 108,631

Cachoeirinha Casa Verde/Cachoeirinha 8,140 94,643 31,621 8,376 142,780

Vila Medeiros Vila Maria/Vila Guilherme   49,256 72,220 8,360 129,836

Artur Alvim Penha 37,562 58,121 7,794 103,477

Morumbi Butantã 38,702   448 7,556 46,706

Ipiranga Ipiranga 42,992 50,815 5,689 6,648 106,144

Tremembé Jaçanã/Tremembé 37,283 40,318 112,740 5,949 196,290

Bom Retiro Sé   13,174 11,684 5,602 30,460

Vila Prudente Vila Prudente 45,170 46,419 5,060 5,376 102,025

Penha Penha 57,718 67,103 4,582 129,403

Aricanduva Aricanduva/Formosa/Carrão 17,911 61,449 1,163 4,510 85,033

Campo Belo Santo Amaro 42,004 19,567 3,778 65,349

Parque do Carmo Itaquera 11,209 24,988 23,994 3,268 63,459

Campo Grande Santo Amaro 54,245 43,077 417 2,893 100,632

Ponte Rasa Ermelino Matarazzo 11,215 79,789 2,837 93,841

Iguatemi São Mateus   21,063 124,335 2,481 147,879

São Miguel São Miguel 5,011 65,886 19,390 2,039 92,326

Belém Mooca 23,748 18,934 1,898 44,580

Jaçanã Jaçanã/Tremembé 18,037 31,831 42,558 1,660 94,086

Barra Funda Lapa 12,671   1,481 14,152

Vila Leopoldina Lapa 32,665 1,750 2,317 1,120 37,852

Guaianases Guaianases 518 67,789 34,425 1,112 103,844

Vila Guilherme Vila Maria/Vila Guilherme 48,562   3,004 971 52,537

Pari Mooca   12,856 3,344 964 17,164

Tatuapé Mooca 88,284 5,625 1,596 956 96,461

(Continuação)

(Continua)
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Distrito Subprefeitura
Educação

Muito Alto Alto Médio Baixo Total geral

Saúde Vila Mariana 131,638   1,495 483 133,616

Mandaqui Santana/Tucuruvi 59,621 15,436 28,111 430 103,598

Vila Matilde Penha 49,987 54,231 424 104,642

Limão Casa Verde/Cachoeirinha 14,580 56,789 8,366 379 80,114

Jaguaré Lapa 31,302   18,133 359 49,794

Fonte: Pnud, FJP e Ipea (2013).

Ao analisar os dados, considerando sua distribuição no território, é possível 
observar as disparidades visíveis entre a região periférica e central da cidade. O 
processo de urbanização acabou levando pessoas mais carentes cada vez mais a 
ocupar áreas distantes do centro, o espraiamento deu-se ao ponto de criarmos 
uma grande conturbação urbana dando origem a Região Metropolitana de São 
Paulo. Os municípios vizinhos a essas áreas de precariedade da cidade de São Paulo 
seguem lógica similar, pois é resultado de um mesmo processo de urbanização. 
Claro, temos casos excepcionais, como a cidade de São Caetano do Sul. 

Podemos entender que políticas públicas precisam ser elaboradas a fim de dar 
conta dessa dificuldade em conseguir melhores resultados na dimensão educacional. 
Mesmo quando olhamos outros indicadores sobre o universo escolar, observamos 
que os avanços são sempre inferiores às expectativas, como os dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), realizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o 5o e 9o ano vêm melhorando de 2005 
a 2013, contudo, não alcançam as metas projetadas. 

Na outra ponta, podemos ver um avanço nos ensinos técnico e superior. 
Segundo estudo da Prefeitura de São Paulo (São Paulo, 2016), que utilizou dados 
do Ministério da Educação (MEC), Censo Escolar, entre 2003 e 2013, na cidade 
de São Paulo, o número de matrículas no ensino técnico passou de 62 mil para 101 
mil, aumento de 63%, já o ensino superior passou de 392 mil matrículas para 674 
mil, aumento de 72%. Essas melhoras não são observadas em vários indicadores 
e ainda assim mostra o enorme desafio que é melhorar não só na quantidade de 
anos de estudo, mas sobretudo, na qualidade do ensino ofertado, esse sempre 
objeto de muita controvérsia. 

Fica claro que essa dimensão do desenvolvimento humano, a educação, é 
complexa e deve ser tratada dessa forma, devendo contar com políticas públicas 
suficientemente diversificadas e que atendam as especificidades locais. 

(Continuação)
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4 CONCLUSÃO

O IDHM apresentou crescimento entre 2000 e 2010, tanto para o Brasil quanto 
para o município. Assim como em suas três dimensões: renda, longevidade e edu-
cação. A melhora do indicador em todos os níveis de agregação aqui apresentados 
evidencia uma melhora generalizada nas condições de vida da sociedade. 

No caso de São Paulo e em suas subprefeituras, a dimensão Educação é a que 
mais cresceu e se correlacionou com o IDHM Global. Isso se deve em função dos 
baixíssimos índices alcançados até então, logo, teve mais espaço para o crescimento. 
Ainda que tenha obtido um excelente resultado, existe mais de 1 milhão de pessoas 
classificadas como de baixo IDHM na dimensão Educação no município de São 
Paulo. Trata-se de um número expressivo e não pode ser ignorado pelo poder público. 

Dentro do principal problema no caso de São Paulo, a questão educacional se 
mostrou mais complexa na medida em que se decompõe o indicador sintético. Ao 
considerar suas componentes, observamos suas diferenças e identificamos onde a 
situação é problemática. A população de 18 a 20 anos que não tem o ensino médio 
completo chega a 50% no município de São Paulo, e chega próximo de 60% na 
subprefeitura de M’Boi Mirim, somente duas subprefeituras registram menos de 
30% nesse indicador, a saber, Pinheiros e Vila Mariana. Com certeza esse indicador 
deve ser o foco de políticas públicas para que se possa não só melhorar o IDH 
das subprefeituras e do próprio município de São Paulo, mas, principalmente, 
oferecer um bom ensino para razoável parcela da população jovem que inicia sua 
vida profissional. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano foi uma excelente iniciativa que 
produziu resultados efetivos no âmbito da ação dos estados, em seus diferentes 
níveis administrativos. Apesar de suas limitações referentes à baixa amplitude para 
qualificar a qualidade de vida, não considerando aspectos ambientais, de moradia e 
outras possíveis medidas dentro das dimensões integrandes do IDH, apresentadas 
em diferentes estudos. Sua simplicidade é sua grande força, capaz de comunicar de 
forma clara diferentes seguimentos da sociedade e orientar prioridades na criação 
de políticas públicas, a fim de otimizar os recursos cada vez mais escassos. 
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CAPÍTULO 7

UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A OFERTA DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO E EMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO

Eduardo Tomio Nakamura1

Yuri Veneziani2

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).

1. Mestre em Geografia Física pela Universidade de São Paulo (USP) e Analista de Geomática da Diretoria de Planejamento 
(DPL) da Emplasa S.A. E-mail: <edunakamura@sp.gov.br>.
2. Mestre em Geografia Física pela Universidade de São Paulo (USP) e Analista de geomática da Diretoria de Planeja-
mento e Novos Negócios (DPN) Emplasa S.A.  E-mail: <yveneziani@sp.gov.br>.
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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.



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

196 | 

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, 



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

200 | 

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).



Unidades de Desenvolvimento Humano e a Oferta de Saúde, Educação e Emprego 
na Região Metropolitana de São Paulo

 | 201

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)

1,00 10,00 100,00

Equipamentos de educação UDH

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

y = 0,018In(x) + 0,7462

y = 0,034In(x) + 0,6091

Su
b

ín
d

ic
es

 d
e 

Ed
u

ca
çã

o
 p

ar
a 

ID
H

M
-E

I_ESCOLARIDADE

I_FREQ_PROP

Logaritmo (I_ESCOLARIDADE)

Logaritmo (I_FREQ_PROP)

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
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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.



Unidades de Desenvolvimento Humano e a Oferta de Saúde, Educação e Emprego 
na Região Metropolitana de São Paulo

 | 209

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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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho busca analisar e caracterizar, sob diferentes aspectos, as condições de 
ocupação das unidades de desenvolvimento humano (UDHs) na Região Metro-
politana de Belém (RM de Belém), que é uma das mais precárias em condições 
de moradia do país. As UDHs são unidades de planejamento intramunicipal 
capazes de demonstrar a heterogeneidade socioeconômica no espaço intraurbano 
da RM de Belém, principalmente quanto ao atendimento de políticas sociais e de 
infraestrutura. A partir de uma metodologia específica, as UDHs de características 
semelhantes foram classificadas em tipologias. Este critério foi adotado devido à 
heterogeneidade das formas de ocupação da RM de Belém, que possui um total 
de 251 UDHs. Assim, a reunião das 251 UDHs em treze tipologias proporciona 
maior pragmatismo ao estudo desenvolvido. Abordam-se, neste trabalho, a descrição 
e a análise do perfil de cada tipologia, tendo como referência o resultado do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). De tal modo, a partir das di-
mensões que envolvem o IDHM, são selecionadas oito variáveis responsáveis pela 
caracterização socioeconômica e do perfil habitacional das tipologias de UDHs.
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Criada em 1973 pela Lei Complementar Federal no 14/1973, a RM de Be-
lém atualmente é composta por sete municípios, sendo eles: Ananindeua, Belém, 
Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará. 
Em 2010, a RM apresentou IDHM de 0,729, passando para a faixa de alto de-
senvolvimento humano. Porém, observa-se que 42% das UDHs da RM de Belém 
se encontram nas faixas de médio e baixo desenvolvimento humano (Pnud Brasil, 
Ipea e FJP, 2014).

A análise de dados por UDHs evidencia a desigualdade socioespacial existente 
no território da RM de Belém. As UDHs com IDHM mais alto estão concentradas 
na área central de Belém, enquanto os valores mais baixos de IDHM são encontrados 
em UDHs localizadas na periferia da RM de Belém, sobretudo em Belém e Castanhal. 
Neste sentido, a categorização de UDHs em tipologias apresenta-se como um instru-
mento de pesquisa importante frente à especificidade da RM de Belém. Considera-se 
que as UDHs podem ser utilizadas pela administração pública, em políticas urbanas 
e sociais, para territorializar problemas de distribuição de riqueza, infraestrutura ou 
disponibilidade de equipamentos públicos, bem como indicadores sociais.

2 ELABORAÇÃO DOS TIPOS DE UDHS (TIPOLOGIAS)

Para a demarcação de conjuntos de UDHs, foi elaborada uma metodologia que 
pudesse caracterizar, de forma quantitativa (dados estatísticos) e qualitativa (aspectos 
da forma de ocupação), aquelas UDHs com condições semelhantes, de forma a 
reuni-las em tipologias capazes de sistematizar a análise do perfil das ocupações 
do território da RM de Belém. Foram desenvolvidos, então, dois métodos: um 
baseado nas referências morfológicas percebidas nas ocupações da RM de Belém; 
e outro a partir de um refinamento estatístico de dados quantitativos escolhidos 
previamente.

O procedimento de referência estatística foi produzido com a escolha de dados 
que, diante da preocupação com a dimensão urbanística da metropolização na RM 
de Belém, concentraram a análise sobre as heterogeneidades das UDHs. Foram 
selecionadas, portanto, seis variáveis capazes de relacionar a infraestrutura urbana, a 
distribuição de renda e a qualidade dos domicílios. Tais aspectos se revelaram mais 
importantes na especificidade da RM de Belém, considerando suas particularidades 
extraídas dos dados censitários recentes. A análise estatística desenvolvida levou 
em conta o uso de pesos capazes de condensar os dados das variáveis escolhidas, de 
forma a identificar quais UDHs possuíam dados com melhor ou pior desempenho. 
Sendo assim, remetendo a quantificação das seis variáveis escolhidas e permitindo a 
categorização das unidades, foram determinados seis grupos distribuídos de acordo 
com a utilização dos pesos. Portanto, as UDHs com os pesos mais baixos ficaram 
no grupo 6, que representa aquelas com indicadores de desempenho inferior, e, 



As Unidades de Desenvolvimento Humano na Região Metropolitana de Belém  | 229

progredindo em ordem qualitativa crescente, as UDHs com os pesos mais altos 
formam o grupo 1, sendo este composto pelas unidades de mais alto desempenho.

TABELA 1
Grupos estatísticos com o respectivo número de unidades contido

Classificação das UDHs a partir dos dados selecionados Número de unidades

Grupo 1 39

Grupo 2 51

Grupo 3 42

Grupo 4 42

Grupo 5 26

Grupo 6 51

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)-Brasil, Ipea e Fundação João Pinheiro (FJP) (2014).

Além disso, para a criação das tipologias, foi necessária a espacialização desses 
grupos, identificando padrões de morfologia urbana, localizando as UDHs com 
os melhores ou piores dados. Houve, portanto, uma tentativa de articulação entre 
os dados estatísticos com a apreciação técnica das formas de ocupação do solo em 
planta, identificadas a partir de cartografia oficial e imagens de satélite recentes. 
Como critério morfológico que pudesse classificar as UDHs, foi estabelecido 
inicialmente que as características espaciais seriam consideradas a partir das áreas 
ocupadas – como a referência era a dos domicílios particulares permanentes, era 
tecnicamente coerente tomar por base as áreas territoriais efetivamente ocupadas. 
Porções de transição rural-urbano e periferias relativamente mais isoladas espacial-
mente costumaram ser mais comuns neste caso.

Ainda sobre a morfologia, foram destacados, para a definição tipológica das 
UDHs, aspectos como densidade – que impacta o nível de uso intensivo do solo 
e, portanto, formas mais compactas ou econômicas de aproveitamento do terri-
tório –, tipos de malha viária (fechada ou aberta/ortogonal ou irregular), uso do 
solo (comércio/serviço/institucional/agrícola/ambiental) e tipologia arquitetônica 
(vertical/horizontal). Foram identificadas e definidas treze tipologias de UDHs, 
por cruzamentos entre classificações e características morfológicas: 

1. Centro histórico e entorno;

2. Centro verticalizado;

3. Centro expandido consolidado;

4. Área institucional;

5. Centro comercial;

6. Subcentro disperso; 
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7. Condomínio fechado;

8. Conjunto habitacional;

9. Ocupação mista;

10. Assentamento precário denso;

11. Assentamento precário de baixa densidade;

12. Área de transição; e

13. Área de função agrícola/ambiental.

Para 2000, foi necessária uma nova classificação, não considerada como 
tipologia por se tratar de áreas não ocupadas destinadas para fins de especulação 
imobiliária. Tais áreas passaram a ser ocupadas em 2010, majoritariamente por 
conjuntos habitacionais e condomínios. Portanto, esta denominação, definida 
como vazio urbano para loteamento, é exclusiva de 2000.

A definição das tipologias buscou características comuns das UDHs, a partir 
de dados qualificativos da disponibilidade de infraestrutura, da habitabilidade e da 
renda, e da relação destes com as formas de ocupações da RM de Belém. As etapas 
adotadas como método na definição das tipologias deverão contribuir para as análises 
comparativas. Não se buscou homogeneidade absoluta, apenas aproximações de 
características e qualificações destas áreas, de modo a agrupá-las adequadamente 
em conjuntos distintos (figura 1, mapa 1 e mapa 2). 

FIGURA 1
Tipologias com UDHs de exemplo representativo

1A – Centro histórico e 
entorno

1B – Centro verticalizado 1C – Centro expandido 
consolidado
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1D – Área institucional 1E – Centro comercial 1F – Subcentro disperso

1G – Condomínio fechado 1H – Conjunto habitacional 1I – Ocupação mista

1J – Assentamento  
precário denso

1L – Assentamento pre-
cário de baixa densidade

1M – Área de transição

1N – Área de função agrícola/
ambiental

Fonte:  Imagem SPOT TM 2.5, 2011; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE, 2010).
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MAPA 1
Distribuição das tipologias na Região Metropolitana de Belém (2000)

Fonte: Pnud Brasil, Ipea e FJP (2014); IBGE (2010).
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MAPA 2
Distribuição das tipologias na Região Metropolitana de Belém (2010)

Fonte: Pnud Brasil, Ipea e FJP (2014); IBGE (2010).

3 DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE UDHS

3.1 Centro metropolitano

Trata-se de área de localização do primeiro entreposto comercial e núcleo de serviços 
da região, ponto inicial de ocupação, dotada de parcelas de interesse a preservação 
histórica. Caracterizada como núcleo central, passou por investimento cumulativo 
em infraestrutura que consolidou grande parte de seu território. A difusão dos 
usos de comércio e serviços foi em parte responsável pela consolidação da Primeira 
Légua Patrimonial7 de Belém como centro da RM de Belém. 

7. O território do município de Belém foi formado inicialmente através da destinação de terras pela Coroa Portuguesa 
em 1627, por meio da doação de uma légua de terra (cerca de 6.600m em linha reta do núcleo de origem da cidade), 
através de uma carta de doação e sesmarias em favor do antigo conselho da Câmara. A chamada Primeira Légua 
Patrimonial de Belém corresponde atualmente à porção mais central e de ocupação mais antiga do município, onde 
anteriormente vigia o regime enfitêutico de gestão de tal patrimônio (Funpapa e Belém, 2000).
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Centro histórico e entorno

Tipologia localizada no município de Belém, envolvendo os bairros da Campina, 
Cidade Velha e Reduto. Possui semelhanças no traçado viário, tipologias arqui-
tetônicas de interesse à preservação e infraestrutura urbana consolidada. Esta 
tipologia abarca a maior parte da área tombada como patrimônio histórico, onde 
prevalece uma ocupação horizontal. Nesta área, há uma zona menor de orla fluvial 
caracterizada pela existência de habitação e infraestrutura precária e presença de 
atividades portuárias privadas tradicionais (Belém, 2008). Sobre os dados estatísticos 
selecionados para a metodologia inicial, há uma UDH no segundo grupo e todas 
as demais com os dados médios no primeiro grupo, indicando a predominância 
de população e condições de moradia proporcionalmente superiores.

Centro verticalizado

Trata-se de parte do centro consolidado do município de Belém, localizado 
próximo à área histórica da cidade, definida pelos bairros de Umarizal, Nazaré  
e Batista Campos. Esta tipologia possui UDHs com indicadores de infraestrutura, 
habitabilidade e renda no melhor grupo relativo aos demais, notando-se apenas 
uma exceção pertencente ao segundo melhor grupo. São características desta área 
o traçado viário regular, amplo sistema de transporte público e grande presença 
de equipamentos urbanos. A verticalização é aspecto marcante da área; forma  
de edificação com maior predominância, na comparação com as demais tipologias 
construtivas. 

Centro expandido consolidado

Esta tipologia compreende os bairros de Marco, São Braz e parte da Pedreira, no 
município de Belém, com ocupação e infraestrutura consolidadas; padrão de ha-
bitação predominantemente horizontal, porém com grande tendência e incentivos 
à verticalização. Esta área se localiza na Primeira Légua Patrimonial, e sua malha 
viária possui característica ortogonal. Cardoso et al. (2006) explicam que, após 
intervenções em infraestrutura e melhorias nas conexões viárias durante a década 
de 1990, os principais corredores de tráfego rapidamente assumiram a condição 
de subcentros, e esse movimento de dispersão das atividades de comércio e servi-
ços incentivou a especialização e a diferenciação do status dos bairros destacados. 
A consolidação das áreas definidas nesta tipologia se deu a partir da formação de 
novos núcleos atendidos por equipamentos e serviços urbanos, colaborando para 
uma mudança no padrão de ocupação dos bairros. A maioria das UDHs desta 
tipologia possui dados nos grupos de melhor colocação, indicando uma tendência 
para a elevação no perfil de ocupação da área. 
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3.2 Área institucional

Tipologia formada por grandes glebas reservadas ao uso institucional, principalmente 
de posse de órgãos militares, localizadas em Belém. A constituição destas áreas se 
deu na busca do desempenho de diretrizes político-administrativas do contexto 
nacional da década de 1930. Sendo assim, ao longo das décadas seguintes e du-
rante o regime militar, o estado promoveu a doação de diversas áreas próximas ao 
arco demarcatório da Primeira Légua Patrimonial, notando-se a formação de um 
novo ordenamento na cidade. Formou-se então um conjunto de instituições com 
extensas reservas de terras, em sua maioria pertencentes a órgãos militares (Mari-
nha, Exército e Aeronáutica) e a outras instituições do setor público. As políticas 
de planejamento urbano locais, elaboradas a partir da formação da RM de Belém, 
em 1973, denominavam tais áreas de cinturão institucional. Assim, por exemplo, 
o Plano de Desenvolvimento da Grande Belém de 1975 delimitou, nas diretrizes 
de expansão urbana, as áreas institucionais que restringiam o prolongamento da 
malha urbana existente.

As UDHs definidas nesta tipologia se constituem majoritariamente por 
terras de domínio militar, sendo que os dados levantados são basicamente refe-
rentes a pequenas porções ocupadas em sua maioria por habitação de militares, e 
se mantiveram no primeiro e segundo grupos definidos, indicando altos níveis de 
infraestrutura e renda. Todavia, ocupações irregulares pontuais também são notadas 
nestas UDHs, demonstrando uma forma de ocupação relativamente heterogênea, 
o que não chegou a influenciar o alto resultado dos dados coletados. 

3.3 Centralidades secundárias da RM de Belém

Além do centro metropolitano, foram notadas áreas com função de atração de 
população e denso agrupamento de equipamentos, comércios e serviços. Adap-
tando à escala metropolitana o conceito de Villaça (2001) sobre centro principal e 
subcentro de uma cidade, pode-se definir que as centralidades secundárias são em 
parte réplicas em tamanho menor do centro metropolitano, com menor nível de 
especialização econômica. Representariam derivações em menor escala, em geral 
de comércio e de serviços, com abrangência territorial mais restrita, portanto, às 
zonas residenciais vizinhas e com menor impacto sobre os fluxos de outras zonas 
metropolitanas. Tais áreas se apresentam em duas tipologias: centro comercial e 
subcentro disperso. 

Centro comercial

Apresenta UDHs que concentram atividades de comércio, serviço ou administra-
ção dos municípios de Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará e Castanhal. 
Compreende duas áreas de grande aglomeração comercial e de serviços fora da 
região central de Belém, mas ainda no mesmo município. A definição da tipologia 
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centro comercial se utiliza da noção de hierarquia a partir do centro metropolitano 
e de duas características: a primeira foi a ideia de agregação de usos em diferentes 
centralidades urbanas, além daquela definida como centro principal da RM de 
Belém. Ao explicar tal dinâmica de concentração de usos do solo, notaram-se duas 
abordagens, uma morfológica e outra relacionada à dinâmica econômica capitalista 
do espaço. Na primeira, Alexander et al. (2013) esclarecem que, conforme o cres-
cimento e a expansão da cidade e o surgimento de congestionamentos viários, o 
acesso às ruas do centro principal fica mais problemático, sendo adotada a criação 
de centros comerciais localizados sobretudo ao longo das principais vias arteriais 
ou perto delas. Já na segunda, o economista William Alonso (1964) explica que a 
localização de determinados usos irá depender das receitas e dos custos operacionais 
obtidos nesta. Localizações centrais podem contribuir para o aumento da receita a 
partir da economia de aglomeração de usos, assim como, em pontos mais afastados, 
as receitas poderão decrescer.

A segunda característica destacada diz respeito à otimização dos deslocamen-
tos resultante da concentração de usos e pessoas em diferentes pontos do espaço 
urbano. Villaça (2001), ao explicar o surgimento de subcentros, descreve que é a 
partir da necessidade de afastamentos indesejados, mas obrigatórios, que diferentes 
pontos com usos centrais são criados. Nesta linha de pensamento, William Alonso 
(1964) aborda a acessibilidade como um dos determinantes da relação de depen-
dência locacional e determinados usos, pois o solo urbano, em diferentes pontos 
da cidade, pode conter atributos que irão facilitar o deslocamento das pessoas e 
dos bens ou serviços, servindo assim de atração locacional, particularmente, para 
as atividades produtivas. Quanto aos dados ressaltados sobre infraestrutura, renda e 
condição de habitabilidade, notou-se que as UDHs desta tipologia permaneceram 
predominantemente no grupo com os dados posicionados no segundo e terceiro 
lugar daqueles indicadores considerados centrais para a análise urbanística das 
características das UDHs na RM de Belém.

Subcentro disperso

Esta tipologia abarca UDHs que possuem uso do solo considerado misto, mas com 
caráter agregador de funções como comércio, serviços e outros equipamentos urba-
nos. Todavia, se diferencia da tipologia centro comercial principalmente pela sua 
localização, pois se notou que tais áreas eram encontradas relativamente distantes 
dos eixos viários estruturais metropolitanos, ou estavam espacialmente dispersas em 
relação aos centros comerciais definidos; além disso, a renda domiciliar per capita 
desta se manteve majoritariamente inferior àquela predominante na tipologia centro 
comercial. Sendo assim, atendiam a aglomerações menores que, por estarem em 
regiões periféricas, necessitariam de um pequeno núcleo com alguns dos serviços 
básicos. Percebe-se que a tipologia subcentro disperso está enquadrada apenas na 
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segunda característica identificada nas UDHs da tipologia centro comercial, que 
trata mais das complicações de deslocamento e acessibilidade condicionadas pelas 
classes de maior riqueza que determinarão as atividades existentes nestas locali-
dades. Outro aspecto que diferencia estas duas tipologias diz respeito aos dados 
que caracterizam a qualidade das ocupações destas, sendo que, ao compará-las, 
o centro comercial teve 66,66% de suas unidades com a maioria dos indicadores 
nos intervalos superiores, enquanto o subcentro disperso teve apenas 20% de suas 
unidades nessa condição.

3.4 Condomínio fechado

A tipologia estabelecida como condomínio fechado refere-se às unidades que 
possuem, na maior parte de sua área, conjuntos residenciais segregados de seu 
entorno imediato. Estes conjuntos remetem à tipologia urbanística específica de 
loteamento, com acessos segregados – o que se configura como irregular do ponto 
de vista da Lei Federal de Parcelamento do Solo, embora amplamente praticado 
no país –, padrões médios ou altos de implantação e arranjo de parcelamento e 
disponibilidade relativa de espaços públicos internos. 

Destacam-se dois padrões de condomínio na RM de Belém. Os condomínios 
populares, em sua maioria, foram produzidos pelo estado (Cohab/PA) e destinados 
a servidores públicos. Estes espaços possuem morfologia compacta e tipologias 
multifamiliares densas, como sobrados ou edifícios de apartamentos. Há, por outro 
lado, condomínios horizontais de luxo, ocupando áreas extensas, com unidades 
unifamiliares e de alto padrão. A malha formada pelos condomínios de luxo é 
fechada e diferencia-se dos condomínios populares por apresentarem maior grão 
de quadra, maior flexibilidade do desenho urbanístico interno e maior tratamento 
paisagístico. Recentemente, há o surgimento de um terceiro padrão, decorrente 
dos pacotes de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
Destaca-se a produção de empreendimentos imobiliários na Faixa 3,8 caracterizados 
por condomínios de edifícios de gabaritos mais altos do que os padrões anteriores, 
com oferta variada de equipamentos de lazer e serviços, potencializando a segregação 
e a desarticulação da malha urbana onde estes empreendimentos são implantados. 
A maior parte das unidades classificadas como condomínio fechado pertencia ao 
segundo grupo, confirmando a condição desta tipologia como melhor estruturada 
e com índices socioeconômicos e infraestruturais semelhantes aos das tipologias 
centrais e consolidadas.

8. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na área urbana, é dividido por três faixas de renda mensal: até R$ 1.600,00 
(faixa 1), até R$ 3.100,00 (2) e até R$ 5 mil (3). Já na área rural, as faixas de renda são anuais: até R$ 15 mil (1), até R$ 30 
mil (2) e até R$ 60 mil (3).
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3.5 Conjunto habitacional

A tipologia conjunto habitacional surge na RM de Belém a partir da década de 
1960, através da produção de moradia popular pela iniciativa pública, destacando-se 
a atuação da Cohab/PA. Estes conjuntos foram, na sua maioria, construídos sob a 
lógica financeira do Banco Nacional de Habitação (BNH) e ofereciam moradias 
de baixo custo e localizações periféricas em relação ao centro urbano, tornando-se 
indutores da expansão urbana na região. O conjunto habitacional pode ser caracteri-
zado como assentamento formal e regularmente produzido, sem restrição de acesso, 
com traçado urbano retilíneo e sistema viário hierarquizado e integrado ao entorno. 
Apresenta predominantemente tipologias arquitetônicas horizontais ou unidades 
verticalizadas de até quatro pavimentos (Souza, 2013). Foram adicionadas a essa 
tipologia áreas que foram projetadas como conjuntos habitacionais, de ocupação 
irregular, comprometendo o término da instalação da infraestrutura. Nota-se que 
as UDHs correspondentes a este perfil encontraram-se no quinto grupo, enquanto 
conjuntos habitacionais ocupados legalmente apresentavam melhores colocações. 

3.6 Ocupação mista

Engloba diversas formas de ocupação do solo, não podendo ser destacada uma 
forma ou um caráter predominante. Vale ressaltar que o município de Santa 
Bárbara do Pará, por ser formado por uma única UDH, foi inserido nesta tipo-
logia principalmente por manter áreas tanto de função urbana quanto de função 
ambiental e rural. As demais UDHs de ocupação mista revelaram a formação de 
espaços segregados, que são percebidos principalmente nas áreas periféricas do 
espaço conurbado da RM de Belém. A ocupação nessas áreas inclui conjuntos 
habitacionais construídos pelo estado e condomínios fechados construídos pela 
iniciativa privada. Nos interstícios entre estas tipologias formais de parcelamento, 
surgiram loteamentos informais habitados por uma população mais pobre (Car-
doso et al., 2006). As UDHs próximas aos eixos viários principais estavam entre 
o primeiro e o terceiro grupos de classificação de dados, enquanto as UDHs com 
menor acessibilidade viária estavam em grupos com dados inferiores – ou seja, no 
quarto e sexto grupos identificados.

3.7 Assentamento precário

Entende-se por assentamento precário as formas de ocupação que não apresentam 
adequação aos padrões urbanísticos vigentes, como: tamanho de lotes e traçado 
viário irregular, ou regular sem infraestrutura urbana; inadequação construtiva das 
unidades habitacionais; e ausência de saneamento ambiental, localizado em áreas de 
difícil acesso ou de riscos ambientais. Apresentam características socioeconômicas 
como: baixa renda; baixa escolaridade formal; alta razão de dependência; e alta 
incidência de mulheres arrimo de família e sem outro companheiro no domicílio. 
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O indicador densidade bruta foi empregado para diferenciação do padrão de ocu-
pação do tipo precário, devido a sua relevância no âmbito das questões de desenho 
urbano, planejamento e gestão de assentamentos humanos. Assim sendo, foram 
definidas duas tipologias: assentamento precário denso e assentamento precário 
de baixa densidade. 

Assentamento precário denso

Forma urbana vinculada à alta densidade demográfica e construtiva, percebida 
em bairros populares e assentamentos informais. Tais áreas se caracterizam por 
morfologia urbana não ortogonal ou planificada, em ruas estreitas, exíguos espaços 
livres e praticamente nenhuma área de convívio social e uso comunitário (Acioly 
e Davidson, 1998), denotando estratégias claras de aproveitamento adensado da 
terra e de adequação rudimentar ao sítio físico. 

A densidade relativamente mais alta desses assentamentos evidencia pelo 
menos duas lógicas. A primeira é sua racionalidade, em oposição ao senso comum 
das ocupações desordenadas usualmente associado às favelas. Nas favelas, portanto, 
trata-se de uma estratégia deliberada de intensificação do uso e do aproveitamento 
do solo. A segunda lógica é a de inadequação frequente diante das tecnologias 
consagradas de implantação de redes e sistemas urbanos de infraestrutura, o que 
demanda soluções alternativas ou adaptações das soluções convencionais.

Quanto à classificação por grupos, nota-se que a distribuição dos assentamen-
tos precários que apresentam melhores indicadores (grupos 3 e 4) se concentra-se 
próxima às áreas mais centrais e consolidadas. Enquanto unidades com as mesmas 
características, porém mais distantes de seus centros, estão nos grupos 5 e 6.

Assentamento precário de baixa densidade

Trata-se de um modelo de ocupação dispersa, baseada principalmente na expansão 
suburbana, com vazios urbanos intermediários, baixas densidades e uma tendência 
de crescimento horizontal da mancha urbana. Baixas densidades podem acarretar 
algumas complicações para o espaço urbano. Uma ocupação, por exemplo, com 
população de baixa renda baseada em grandes lotes e habitações individuais faz com 
que os habitantes tenham de percorrer longas distâncias, a fim de terem acesso a 
serviços que não existem na área onde moram (Barros, 2013). Além disso, Acioly e 
Davidson (1998) afirmam que os lotes de grandes dimensões e as formas de ocupação 
do solo frequentemente não planejadas acabam resultando em configurações urbanas 
ineficientes. Estes assentamentos precários de baixa densidade estão associados à 
expansão precária da urbanização da RM de Belém, nas fronteiras do perímetro 
urbano dos municípios. As unidades que apresentam os piores indicadores estão 
localizadas próximas à zona rural dos municípios, servindo como áreas de transição 
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entre o uso urbano e rural. São, portanto, os mais recentes assentamentos precários 
da RM de Belém, o que representa maior isolamento espacial, maior segregação 
social e custos proporcionais mais elevados para urbanização.

3.8 Área de transição

Chamamos de áreas de transição aquelas unidades que apresentam as características 
descritas por Mautner (1999), como áreas periféricas que passam por um processo 
gradual de mimetização do espaço urbano oficialmente estruturado, seja elas áreas 
de transição centro-periferia, ou de estados de precariedade de infraestrutura para 
uma condição de disponibilidade básica. Estas unidades são, em sua maioria, 
espaços heterogêneos socialmente, com menor preço da terra, sendo espaços em 
alteração funcional e modificação de sua condição fundiária, aproximando-se o 
máximo possível dos padrões tradicionais, para serem beneficiados pelos serviços 
urbanos e, posteriormente, incorporados à cidade. Desta forma, foram classificadas 
como áreas de transição aquelas que apresentavam o traçado urbano híbrido, que 
se encontra em processo de modificação, ou tenta se aproximar de outra forma 
urbana que seja mais adequada àquelas expectativas de recepção de infraestrutura 
urbana. Não por acaso, a maior parte das unidades de transição está colocada entre 
os grupos intermediários na classificação qualitativa, predominando nos grupos 2 
e 3, que justamente representam áreas com bons indicadores e tendem a se aproxi-
mar das unidades mais bem colocadas, inclusive quanto a sua localização espacial. 

3.9 Função agrícola/ambiental

Correspondem, em sua maioria, às áreas definidas pelos planos diretores municipais 
como zonas rurais, compreendendo as regiões das ilhas e que apresentam carac-
terísticas funcionais de áreas de preservação permanente (APP), áreas de proteção 
ambiental (APA) dos mananciais, atividades de produção agrícola ou agroindustrial 
e áreas extensivas, com ocupação de baixa densidade e não urbanizadas e caracteri-
zadas como setores rurais indicados nos setores censitários. Foram as unidades que 
apresentaram os piores índices de qualificação; todas foram classificadas no grupo 
6, com rendas mais baixas, pouca ou nenhuma disponibilização de infraestrutura 
de saneamento ambiental e as piores condições de habitabilidade, de acordo com 
as variáveis analisadas.

4 PERFIL DAS TIPOLOGIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Esta seção tem como objetivo realizar uma análise por tipologia de UDHs, a partir 
de alguns indicadores urbanos presentes no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil. Tais indicadores somam mais de duzentas variáveis distribuídas em sete 
dimensões: IDHM, demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabi-
lidade (Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2014). Portanto, o intuito é traçar um perfil das 
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tipologias, que reforçaria as condições de distinção existentes entre cada uma das 
tipologias, e evidenciar as características específicas destas. 

Para um maior detalhamento da análise, foram selecionadas oito variáveis 
(quadro 1). Estas variáveis foram escolhidas nas sete dimensões adotadas por Pnud 
Brasil, Ipea e FJP (2014). Os dados resultantes por tipologia foram obtidos atra-
vés do cálculo da média aritmética de cada uma das oito variáveis selecionadas. 
Os critérios de escolha foram direcionados para a caracterização socioeconômica 
e o perfil habitacional destas UDHs, de modo que as tipologias pudessem, mais 
claramente, amparar políticas sociais e urbanas.

QUADRO 1
Variáveis selecionadas para análise das tipologias

Variáveis Dimensão destacada

Mortalidade infantil Demografia

Renda per capita IDHM

Renda per capita média dos pobres Pobreza 

Razão 10% mais ricos/40% mais pobres Desigualdade

Percentual da população em domicílios com densidade > 2 Habitação

Percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são vulneráveis Vulnerabilidade

Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados Vulnerabilidade

Taxa de desocupação – 18 anos ou mais Trabalho

Fonte: Pnud Brasil, Ipea e FJP (2014).

A descrição dos dados por tipologias enfatiza a relevância destas como ins-
trumento para análise urbana na RM de Belém, sendo aporte para a caracterização 
morfológica e socioeconômica na escala intrametropolitana. Em meio a divulgações 
sucessivas de dados censitários do Censo Demográfico 2010 e de seus produtos, a 
RM de Belém vem sendo apontada com níveis preocupantes na questão da infraes-
trutura urbana – principalmente quanto ao saneamento básico –, da precariedade 
habitacional e dos níveis de pobreza, entre diferentes RMs brasileiras.

A caracterização das UDHs da RM de Belém é exposta a seguir, com a preo-
cupação de se identificar diferenças, semelhanças e fundamentos adicionais – esta-
tísticos e conceituais – para a elaboração de um subproduto próprio, materializado 
nas tipologias das unidades de desenvolvimento humano, classificadas, dispostas e 
identificadas territorialmente na RM de Belém. A pontuação do indicador sinté-
tico Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) internamente a cada tipologia 
representa, assim, a caracterização que reforça seus diferentes perfis.
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4.1 Centro metropolitano

O centro metropolitano apresenta dados com melhor desempenho na RM de Belém, 
em geral. Concentram-se, na área, UDHs com IDHs considerados muito alto e 
alto, segundo padrão do Atlas do Desenvolvimento do Brasil (Pnud Brasil, Ipea e FJP, 
2014). Encontram-se, no centro metropolitano, as UDHs que obtiveram maior 
IDH em 2010, com exceção da UDH Parque Verde: condomínio Greenville II/
condomínio Boulevard Montenegro, pertencente à tipologia condomínio fechado 
(tabela 2). A base de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Pnud 
Brasil, Ipea e FJP, 2014) denomina estas variáveis, sinteticamente, de IDHM, por 
qualificar as UDHs, nesta dimensão, a partir de uma média geométrica de suas 
variáveis componentes.

TABELA 2
UDHs com maior IDHM – RM de Belém

UDHs IDHM Tipologia

Reduto: rua Tiradentes /tv. Benjamim Constant (Belém, RM de Belém) 0,947 Centro histórico e entorno

Nazaré: av. Governador Magalhães Barata (Belém, RM decBelém) 0,947 Centro verticalizado

Parque Verde: condomínio Greenville II/condomínio Boulevard Montenegro (Belém, 
RM de Belém)

0,947 Condomínio fechado

Marco: edifício Torre de Arua/edifício San Diego/tv. Timbó (Belém, RM de Belém) 0,947 Centro expandido consolidado

Batista Campos: tv. Padre Eutíquio (praça Batista Campos) (Belém, RM de Belém) 0,947 Centro verticalizado

Fonte: Pnud Brasil, Ipea e FJP (2014).

O território correspondente à tipologia de UDHs centro metropolitano 
concerne ao primeiro nucleamento urbano de Belém e à sua área de expansão mais 
imediata. A área tem recebido maiores investimentos em infraestrutura ao longo 
do tempo, colaborando para sua consolidação e seu adensamento. Estas tipolo-
gias se destacam também como polarizadoras de serviços e empregos. O centro 
metropolitano é constituído por três tipologias: centro histórico e entorno, centro 
verticalizado e centro expandido consolidado.

Centro histórico e entorno 

A tipologia centro histórico e entorno corresponde à área mais antiga de Belém 
e é uma das tipologias que apresenta dados com melhor desempenho na RM de 
Belém. Esta característica qualitativamente superior pode ser evidenciada pela 
baixa mortalidade infantil, de 9,06, e pela alta esperança de vida ao nascer, de 80,4 
anos. Analisando os valores médios das variáveis, pode-se observar que a renda 
per capita, de R$ 2.614,96, é a segunda maior da RM de Belém, e o percentual 
de população pobre é baixo em comparação a outras tipologias, sendo a renda per 
capita média dos pobres de R$ 90,00. Por outro lado, as faixas de baixa renda, em 
comparação com as rendas mais altas, demonstram a desigualdade existente na 
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área, confirmada através do seu índice de Gini, que apresentou média de 0,523, 
o segundo mais alto da RM de Belém, assim como a razão 10% mais ricos/40% 
mais pobres, que é de 15,44. A comparação pontual entre rendas entre as mais 
altas desta tipologia e a renda entre as mais baixas atesta a desigualdade, já que se 
trata de uma diferença de aproximadamente 250 vezes. 

A dimensão Habitação possui variáveis altas quanto aos temas da infraestrutura 
urbana, demonstrando que a tipologia é atendida com serviços como água enca-
nada, coleta de lixo e luz, com médias acima de 99% de população em domicílios 
atendidos. No entanto, observa-se uma ligeira queda relativa, no percentual de 
população em domicílios com banheiro e água encanada, que apresentou 95%. O 
percentual da população em domicílios com densidade >2 foi um dos mais baixos 
da RM de Belém, com 15,85%. 

A população moradora das UDHs dessa tipologia apresenta menor vulne-
rabilidade social. O percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem 
trabalham e são vulneráveis à pobreza é 3,44%, um dos mais baixos da RM de 
Belém. O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário inadequados é, em média, de 1,14%. Apesar de baixo, este é um 
percentual mais alto que no centro verticalizado e no centro expandido consolidado, 
tipologias que, juntamente com o centro histórico e entorno, constituem o centro 
metropolitano da RM de Belém. A ociosidade e a subutilização ainda existentes 
no parque imobiliário do centro histórico e entorno, bem como a característica de 
irregularidade de ocupação e degradação física de imóveis, justificam esta diferença.

Em relação às variáveis atinentes ao mercado de trabalho, observa-se que a 
taxa de desocupação de indivíduos com idade de 18 anos ou mais possui média 
de 6,19%, valor baixo no contexto da RM de Belém. Observa-se também que os 
graus de formalização e de escolaridade estão entre os mais altos da RM de Belém, 
com valores acima de 70%. O setor que mais ocupa na tipologia é o de serviços, 
apresentando em média 64,79% dos ocupados no setor. O terciário é, de resto, 
predominante na economia metropolitana, na composição de seu produto interno 
bruto (PIB).

Centro verticalizado

A tipologia centro verticalizado apresenta os dados com melhor desempenho da 
RM de Belém. Essa tipologia apresenta maior esperança de vida ao nascer (80,69 
anos) e menor taxa de mortalidade infantil (8,67) da RM de Belém, indicando 
melhores condições de vida. Analisando as médias por tipologia, a renda per capita 
do centro verticalizado é a maior da RM de Belém, com R$ 2.893,24 mensais, 
em média. A tipologia é a que apresenta menor percentual de população pobre, 
3,92%; porém, a média de renda per capita dos pobres é uma das menores da 
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RM de Belém, R$ 87,73 – ou seja, os pobres presentes na área estão em situação 
econômica muito inferior à média da população da tipologia. Isto leva o centro 
verticalizado a apresentar uma alta desigualdade, com índice de Gini de 0,536, 
o maior da RM de Belém, e a concentração de riqueza, medida através da razão 
10% mais ricos/40% mais pobres com 16,62, é também a mais alta da RM de 
Belém. Considerando que mais de 80% da população metropolitana tem renda 
per capita de até dois salários mínimos (IBGE, 2010), é evidente a concentração 
de benefícios urbanísticos na RM de Belém, uma vez que, nas tipologias espacial-
mente identificadas, como o centro econômico metropolitano, os percentuais de 
pobres são baixos.

Em relação a variáveis habitacionais, a tipologia apresenta os melhores dados 
de atendimento de serviços e infraestrutura urbana, com 99% de população em 
domicílios com água encanada, com banheiro e água encanada e com coleta de 
lixo, e 100% com energia elétrica. A tipologia é a que possui menor percentual da 
população em domicílios com densidade >2, apresentando 14,49%, indicando um 
número menor de moradores por domicílio. A infraestrutura da tipologia colabora 
para uma menor vulnerabilidade diante de outras tipologias da RM de Belém. O 
percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados é de 0,57%, o segundo menor da RM de Belém. A vulnera-
bilidade também se torna menor pelos indicadores socioeconômicos; o percentual 
de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 
pobreza é um dos mais baixos da RM de Belém, apresentando 3,45%. 

Em relação a trabalho, a tipologia apresenta a menor taxa de desocupação (18 
anos ou mais, de 5,86%). Observa-se que o centro verticalizado possui os maiores 
percentuais de grau de formalização e de ocupados com ensino médio, apresen-
tando 71,60% e 85,77%, respectivamente. Dos ocupados, a maioria encontra-se 
trabalhando no setor de serviços, 65,97%, o que representa a tipologia com maior 
presença de ocupados no setor.

Centro expandido consolidado

A tipologia centro expandido consolidado é uma das tipologias que apresentaram 
melhor desempenho na RM de Belém. A mortalidade infantil é baixa, com média 
de 9,85. A renda per capita é em média R$ 1.921,93; a quarta maior renda da 
RM de Belém, no universo de definição destas tipologias de UDHs. A renda per 
capita média dos pobres é de R$105,78, ligeiramente mais alta que em tipologias 
de localização urbanística mais central, porém ainda significativamente baixa, 
considerando-se os elevados custos de reprodução social e a taxa histórica de 
inflação proporcionalmente alta da RM de Belém no contexto nacional. Apesar 
da colocação, a diferença entre rendas é alta, tornando os níveis de desigualdade, 
efetivamente, mais altos na tipologia, que apresenta alta concentração de riqueza, 
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com razão 10% mais ricos/40% mais pobres de 15,37, e índice de Gini de 0,526. 
A persistência de índices de Gini acima de 0,5 representa níveis significativos de 
desigualdade, admitindo-se que haja ativos não econômicos envolvidos, ou sem 
dimensão imediatamente econômica qualificável pela renda domiciliar, como a 
infraestrutura urbana.

Em relação aos dados de habitação, a tipologia apresenta boa infraestrutura. 
As variáveis relacionadas a serviço de água encanada, coleta de lixo e luz apresen-
taram médias acima de 99% de população em domicílios atendidos. A densidade 
dos domicílios é baixa, apresentando 21,20% da população em domicílios com 
densidade >2. Observa-se baixa vulnerabilidade no centro expandido consolidado, 
onde o percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgota-
mento sanitário inadequados é de 0,525%, o menor percentual da RM de Belém 
entre as médias das tipologias. Dados socioeconômicos também demonstram 
menor vulnerabilidade, como o percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não 
estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, de 4%, uma das menores 
médias na RM de Belém. 

Dados da variável trabalho possuem bom desempenho; a taxa de desocupação 
de pessoas com 18 anos ou mais de idade é de, em média, 6,86%, uma das menores 
na RM de Belém. Os graus de formalização e escolaridade também podem ser 
considerados bons, apresentando percentuais altos. O grau de formalização dos 
ocupados – com 18 anos ou mais – é de 68,44%, e o percentual dos ocupados com 
ensino médio completo, de 18 anos ou mais de idade, é de 82,86%. 

4.2 Área institucional

A tipologia área institucional em geral apresentou dados com bom desempenho; a 
mortalidade infantil é em média de 9,17, valor baixo no contexto metropolitano. 
Essa tipologia possui em média renda per capita de R$ 2.296,71, uma das mais 
altas da RM de Belém. A renda per capita média dos pobres é de R$ 113,73, a 
maior, relativamente, entre as rendas dos mais pobres da RM de Belém. Apesar de 
representar uma média alta da renda diante de outras tipologias, a diferença entre 
a renda per capita e a renda per capita média dos pobres é alta, o que se reflete em 
uma alta desigualdade na área institucional, apresentando o índice de Gini de 0,5, 
valor que está entre os mais altos da RM de Belém. Se observada a concentração 
de riqueza através da razão entre 10% mais ricos/40% mais pobres, a média é 
de 13,68, valor ainda considerado alto, apesar de estar abaixo do percentual das 
tipologias do centro metropolitano. 

As variáveis relativas à habitação apontam para um bom atendimento em in-
fraestrutura e serviços urbanos. O número de moradores por domicílio é, em média, 
mais baixo que em outras tipologias, com percentual de população em domicílios 



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

246 | 

com densidade >2 de 17,62%, o terceiro menor na RM de Belém. Serviços como 
energia elétrica, coleta de lixo e presença de banheiro e água encanada possuem 
percentuais altos na tipologia, acima de 95%. Porém, nota-se que o percentual 
em domicílios com água encanada é menor, 83%, o que pode ser explicado pela 
presença de redes particulares, ou irregulares, e pelo uso de poços artesianos. Este 
dado não necessariamente indicaria uma situação de precariedade pelo baixo 
percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados, 0,66%; o terceiro menor valor na RM de Belém, colaborando 
para menor vulnerabilidade na tipologia. Por outro lado, a maneira como os dados 
censitários são coletados em campo, na temática do saneamento básico, tende a 
subdimensionar a deficiência dos sistemas de esgotamento sanitário, por exemplo.

A área institucional destaca-se apresentando índices baixos de vulnerabilida-
de. O percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham e 
são vulneráveis à pobreza é de 2,53%, a menor média na RM de Belém entre as 
tipologias. A tipologia possui também a menor média em outras variáveis, como 
percentual de crianças de 6 a 14 anos fora da escola (1,65%), percentual de mães 
chefe de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos 
(5,03%) e percentual de crianças em domicílios em que nenhum morador tenha 
fundamental completo (3,21%). A identificação da área institucional com núcleos 
residenciais das Forças Armadas e com instalações de órgãos públicos – entre os 
quais a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por exemplo, com 
conjunto residencial interno – em seu território explica este perfil.

Em relação à dimensão Trabalho, observa-se alto grau de formalização e de 
pessoas com escolaridade; por exemplo, o percentual dos ocupados com ensino 
médio completo, com 18 anos ou mais, é o maior da RM de Belém, com 85,86%. 
A taxa de desocupação é a segunda menor da RM de Belém entre as tipologias, com 
6,28%, sendo que a maior parte dos ocupados está inserida no setor de serviços, 
apresentando em média 65,16%.

4.3 Centralidades secundárias da RM de Belém

Centro comercial

A tipologia centro comercial é encontrada em áreas centrais de municípios que 
compõem a RM de Belém, fora a capital Belém, onde o setor comercial central é 
identificado, principalmente, com a tipologia centro histórico e entorno. Os dados 
podem ser considerados medianos no contexto da RM de Belém e com menor 
desempenho relativo na comparação com o centro metropolitano. Estes indicadores 
podem ser observados pela mortalidade infantil, de 14,21, e a esperança de vida 
ao nascer, de 76,21 anos. Observa-se também menor poder aquisitivo no centro 
comercial; a renda per capita é em média de R$ 847,56 e a renda per capita média 
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dos pobres é de R$ 92,59. As diferenças entre rendas já evidenciam desigualdade 
alta na tipologia, que apresenta índice de Gini de 0,498, enquanto a concentração 
de riqueza, medida através da razão 10% mais ricos/40% mais pobres, também 
pode ser considerada alta, apresentando 12,99. 

A qualidade de vida nessas áreas é inferior às tipologias encontradas na área 
central de Belém; no entanto, apresenta-se em níveis superiores nos municípios de 
que fazem parte. O atendimento de serviços e infraestrutura pode ser considerado 
bom, com variáveis apresentando percentual acima de 98%; entretanto, a variável 
percentual de pessoas em domicílio com banheiro e água encanada é menor, com 
89,10%. A densidade de ocupação dos domicílios é maior na tipologia, apresen-
tando em média 30,53% da população em domicílios com densidade >2. 

O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgota-
mento sanitário inadequados é de 4,77%, valor que pode ser considerado relativa-
mente baixo; contudo, é quatro vezes superior em relação a tipologias localizadas 
no centro metropolitano. A tipologia, em geral, não apresenta índices altos de 
vulnerabilidade. No entanto, o percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não 
estudam e nem trabalham e são vulneráveis é de 7,72%. Em relação ao trabalho, a 
taxa de desocupação em média é de 9,09%, relativamente baixa, e observa-se um 
maior percentual de ocupados em atividade comercial nesta tipologia, apresentando 
26,12%, segunda média mais alta na RM de Belém no setor.

Subcentro disperso

A tipologia subcentro disperso pode ser considerada com desempenho mediano no 
contexto da RM de Belém, em geral possuindo dados de desempenho inferior aos 
da tipologia centro comercial. Observa-se que dados demográficos críticos, como 
mortalidade infantil (com média de 21,1), são maiores que em outras tipologias. 
O subcentro disperso apresenta a quarta menor renda per capita da RM de Belém 
entre as tipologias de UDHs, de R$ 477,86, e também a quarta menor renda per 
capita média dos pobres, de R$ 87,93. A concentração de riqueza é menor na ti-
pologia. No entanto, a desigualdade pode ser considerada alta, apresentando razão 
10% mais ricos/40% mais pobres de 10,52, o que, embora seja o segundo menor 
índice das tipologias da RM de Belém, é acompanhado por índice de Gini de 0,464.

Os dados de habitação apresentaram valores superiores a 95% no atendimento 
de serviços e infraestrutura urbana; somente na variável percentual de pessoas em 
domicílio com banheiro e água encanada é que se apresenta dado em nível inferior, 
com 89,39%. A densidade de ocupação nos domicílios é superior na tipologia, 
com 43,91% da população em domicílios com densidade >2; quarto maior índice 
deste indicador entre as tipologias da RM de Belém, indicando domicílios com 
maior número de habitantes. 
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O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgota-
mento sanitário inadequados é de 4,78%, de forma semelhante àquela enfatizada 
na tipologia centro comercial; o valor é relativamente baixo, porém superior ao de 
outras tipologias presentes na área central da RM de Belém. A vulnerabilidade é 
maior no subcentro disperso, apresentando o quarto maior percentual de vulne-
ráveis à pobreza, média de 40,66%. O percentual de pessoas de 15 a 24 anos que 
não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza possui média de 14,94%, 
o quarto maior índice da RM de Belém. 

Em relação a trabalho, a taxa de desocupação média na tipologia é de 12,34%, 
a maior entre as tipologias da RM de Belém. O grau de formalização e de escola-
ridade apresenta dados inferiores a 50%, indicando maior presença de atividades 
informais e baixa escolaridade dos trabalhadores. Observa-se que, entre os ocupados, 
é relevante a presença no setor comercial, com 26,93% do pessoal, maior média 
da RM de Belém neste setor. 

4.4 Condomínio fechado

A tipologia condomínio fechado destaca-se no último decênio, apresentando dados com 
bom desempenho geral na RM de Belém. A mortalidade infantil é de 10,57; apesar de 
se tratar de índice maior que as demais médias encontradas nas áreas centrais de Belém, 
é um valor ainda considerado baixo no contexto da RM de Belém. A média da renda 
per capita é de R$1.703,01, a quinta maior da RM de Belém entre as tipologias, e a 
renda per capita média dos mais pobres está situada em um patamar relativamente mais 
elevado no contexto metropolitano, com média de R$ 98,49, a terceira maior renda 
per capita no universo dos mais pobres, na RM de Belém. A diferença entre rendas 
encontradas na tipologia corrobora a desigualdade alta da tipologia, com índice de Gini 
médio de 0,502 e razão 10% mais ricos/40% mais pobres de 13,52. A desigualdade 
na renda pode ser entendida pelos diferentes perfis de condomínios: populares, classe 
média e de alto padrão. Observa-se que as UDHs com presença de condomínios de alto 
padrão apresentaram alto IDHM, destacando-se a UDH Parque Verde: condomínio 
Greenville I/condomínio Boulevard Montenegro, com índice de 0,947 nesta variável, 
o índice médio mais alto na RM de Belém nas tipologias. 

O atendimento em serviços como luz e coleta de lixo pode ser considerado 
alto, com percentuais superiores a 99% de população em domicílios atendidos. 
No entanto, observa-se menor percentual nas variáveis percentual da população 
em domicílios com água encanada (86%) e percentual da população em domi-
cílios com banheiro e água encanada (94%). Isso ocorre pela presença de redes 
de abastecimento de água particulares e presença de poços artesianos; a baixa na 
presença de banheiros ainda indica presença de áreas precárias inseridas nestas 
UDHs, e muitas destas são áreas de ocupação irregular em terrenos limítrofes aos 
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condomínios. O percentual da população em domicílios com densidade >2 é de 
21,70%, considerado baixo no contexto metropolitano. 

Em relação às variáveis que compõem o indicador de vulnerabilidade, apesar 
de haver dados considerados de melhor desempenho, há contexto mais crítico em 
relação às tipologias localizadas nas áreas centrais. O fato da renda dos mais pobres 
ser, de qualquer modo, muito baixa, já evidencia esta tendência. O percentual 
de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 
pobreza é  de 4,40%, e o percentual de pessoas em domicílios com abastecimento 
de água e esgotamento sanitário inadequados é de 2,02%.

Os dados relacionados ao trabalho são considerados com bom desempenho 
na tipologia. A taxa de desocupação é baixa, de 7,41%, e os graus de formalização 
e escolaridade são altos, com grau de formalização de 66,55% e percentual de 
ocupados com ensino médio completo de 79,98%.

4.5 Conjunto habitacional

A tipologia conjunto habitacional possui dados considerados de bom desempenho. 
No entanto, a mortalidade infantil de 14,65 pode ser considerada mediana no 
contexto da RM de Belém, sendo superior à de tipologias do centro metropolitano 
e da área institucional. A renda per capita é, em média, de R$ 1.018,25 e a renda 
per capita média dos pobres, sendo tecnicamente baixa, não está entre as menores 
no universo das tipologias, com média de R$ 96,84, a quarta maior da RM de 
Belém. Em relação à desigualdade, os índices apontam que, apesar de esta ser 
menor que em tipologias das áreas centrais e do condomínio fechado, em termos 
gerais, há um contexto de concentração de renda. O índice de Gini é de 0,486 e a 
razão 10% mais ricos/40% mais pobres é de 12,27. Semelhante ao que ocorre na 
tipologia condomínio fechado, os conjuntos habitacionais variam entre diferentes 
faixas de renda, além de haver conjuntos que foram ocupados irregularmente e 
com moradores pobres.

A densidade nos domicílios é maior que nas tipologias em áreas centrais, com 
32,43% da população em domicílios com densidade >2. Os dados referentes a 
atendimento de serviços e infraestrutura urbana, em geral, apresentam cobertura 
superior a 90% da população em domicílios atendida. Nota-se menor percentual 
de pessoas em domicílios com banheiro e água encanada, de 91,37%, o que aponta 
para situações de precariedade na tipologia, no contexto metropolitano.

O percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e 
são vulneráveis à pobreza é, na média, de 8,28% na tipologia. Este percentual seria, 
aproximadamente, o dobro do apurado nas tipologias de maior escolaridade da 
RM de Belém. Maior vulnerabilidade também é encontrada em dados referentes à 
infraestrutura, como o percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário inadequados, que é de 3,41%. As variáveis relacionadas 
ao trabalho, em geral, apresentam dados com desempenho mediano no contexto 
da RM de Belém; a taxa média de desocupação é de 8,92%, valor significativo; 
porém, o grau de formalização é de 59%, demonstrando maior representatividade 
de atividades informais; a escolaridade é menor, com 65% de pessoal ocupado com 
ensino médio completo.

4.6 Ocupação mista

A tipologia ocupação mista apresenta dados considerados de desempenho mediano 
a baixo no contexto da RM de Belém. Observa-se que a mortalidade infantil é 
superior nesta tipologia, com 18,21 mortes infantis em média, para cada milhar. 
A renda per capita é em média de R$ 793,38 – o que pode ser tecnicamente con-
siderado baixa renda –, e a renda per capita média dos pobres é de R$ 90,68. A 
desigualdade nesta área é relevante, com a tipologia apresentando índice de Gini 
de 0,482 e razão 10% mais ricos/40% mais pobres de 12,06; índices que apontam 
para uma situação de desigualdade de renda e riqueza expressiva. Deve-se notar 
que o índice de Gini, mesmo em uma tipologia de desempenho mediano-baixo 
como a ocupação mista, continua na faixa de 0,50, o que demonstra que, mesmo 
com indicador ligeiramente menos desigual na distribuição de renda, a pobreza 
possui diversas estratificações na RM de Belém. 

O perfil dos dados relativos à habitação também é mediano; o percentual 
da população em domicílios com densidade >2 é de 43,91%, – ou seja, há maior 
número de pessoas por domicílios. O atendimento de serviços e infraestrutura é 
em geral superior a 95%. No entanto, observa-se menor atendimento no percen-
tual de pessoas em domicílio com banheiro e água encanada, de 85,41%, e no 
percentual de pessoas em domicílio com água encanada, de 88%, o que aponta 
para uma problemática no saneamento urbano nesta tipologia, enfatizado pelo 
percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados, que é de 8,43%, valor que pode ser considerado alto no 
contexto da RM de Belém. 

A vulnerabilidade é superior na tipologia, que apresenta percentual de pessoas 
de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, de 
11,47%. Em relação a dados da categoria trabalho, a taxa de desocupação é sig-
nificativa, de 10,13%. Nota-se que a formalização e a escolaridade dos ocupados 
são menores na tipologia. O grau de formalização é de 54,14%, e o percentual do 
pessoal ocupado com ensino médio completo é de 57,31%.
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4.7 Assentamento precário

A ideia de assentamento precário decorre de um conceito de ocupação urbana de 
população de baixa renda, baixa escolaridade, precariedade infraestrutural, vulnera-
bilidade social e irregularidade urbanística e fundiária. Trata-se de definição usada 
tecnicamente pelo Ministério das Cidades (MCidades) para projetar e planejar 
intervenções nestas áreas, popularmente denominadas, no Sudeste brasileiro, de 
favelas; qualificação genérica que pode englobar tanto as ocupações precárias em 
situações de risco ambiental (charcos, pântanos, várzeas, morros e encostas) quanto 
as ocupações precárias marcadas por isolamento espacial e segregação social. Sendo 
a RM de Belém a região metropolitana brasileira com o maior índice relativo de 
população e domicílios situados em aglomerados subnormais – uma denominação 
assemelhada, embora com algumas diferenças, usada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para qualificar ocupações irregulares e precárias –, 
segundo o Censo Demográfico recente (IBGE, 2010), explica-se a relevância de 
se pensar a estrutura tipológica da RM de Belém em categorias de assentamento 
precário, conforme segue.

Assentamento precário denso

O assentamento precário denso é uma das tipologias da RM de Belém que apre-
senta dados com pior desempenho (tabela 3). A mortalidade infantil é de 22,68, a 
terceira mais alta entre as tipologias de UDHs da RM de Belém. A renda per capita 
é, em média, de R$ 441,65, valor abaixo do salário mínimo brasileiro, enquanto 
a renda per capita média dos pobres é de R$ 90,15. Apesar de a desigualdade ser 
menor que em outras tipologias da RM de Belém, é relevante o índice de Gini 
de 0,462 e a razão 10% mais ricos/40% mais pobres de 10,72, sobretudo pelo 
maior percentual de pobres que há na tipologia, com 18,05%. Portanto, há me-
nor desigualdade estatística e interna à tipologia. Mas, socialmente, é muito clara 
a condição de pobreza, na comparação com o perfil de outras áreas territoriais da 
região metropolitana. 

Diante às outras tipologias da RM de Belém, observa-se menor atendimento 
de serviços e infraestrutura em UDHs com tipologia assentamento precário denso. 
A variável percentual de pessoas em domicílio com banheiro e água encanada é de 
78,38%, terceiro menor índice entre as tipologias da RM de Belém. Índices baixos 
como estes evidenciam as deficiências de saneamento básicos dos assentamentos 
precários. Como é usual neste tipo de ocupação, a média de moradores por domi-
cílio é relativamente mais alta; neste caso, a média é de 50,47% da população em 
domicílios com densidade >2. Esta variável qualifica, por exemplo, o adensamento 
excessivo na unidade habitacional, um componente do deficit habitacional.
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Com isso, observa-se maior vulnerabilidade na tipologia, que apresenta 
percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 
sanitário inadequados de 9,53%, o que enfatiza a precariedade em saneamento. 
Índices socioeconômicos tendem a apresentar baixo desempenho, com percentual 
de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 
pobreza de 15%, quarto maior da RM de Belém.  

Os dados relacionados à categoria trabalho indicam menor grau de formaliza-
ção e de escolaridade, apresentando valores inferiores a 50%; a taxa de desocupação 
é alta, 11,46%, e observa-se que, entre os ocupados, se destaca a atuação no setor 
comercial, com 25,07%. 

Assentamento precário de baixa densidade

A tipologia assentamento precário de baixa densidade é uma das tipologias que 
apresentam desempenho mais crítico na RM de Belém. A mortalidade infantil é 
a segunda pior entre as tipologias de UDHs da região metropolitana, com índice 
de 25,63. A renda per capita é de R$ 384,05 e a renda per capita média dos po-
bres é de R$ 86,76; ambas representam as segundas menores média da RM de 
Belém, na comparação entre tipologias. Apesar  de as variáveis apontarem menor 
desigualdade relativa, é importante frisar a baixa renda dos moradores em geral, 
sobretudo a dos mais pobres. A razão 10% mais ricos/40% mais pobres é de 10,33, 
alta, sobretudo, pelo contexto de pobreza da tipologia. Isto mostra um contexto 
de baixa renda geral em que há pessoas e domicílios com rendimentos ainda mais 
próximos da linha de pobreza.

Em relação a dados habitacionais, observa-se que há menores índices de 
atendimento por infraestrutura nessa tipologia. O percentual da população em 
domicílios com água encanada é de 91%, e o percentual de pessoas em domicílio 
com banheiro e água encanada é de 69,52%; a segunda pior média da RM de 
Belém entre as tipologias, o que demonstra o nível do problema sanitário e a 
característica precária das habitações. Observa-se que o atendimento de energia 
elétrica é o maior percentual na área de habitação nesta tipologia, apresentando 
99,08% do total de domicílios. A energia elétrica, contudo, por ser um serviço 
urbano prestado por empresa privada, cujo contrato de concessão não prevê maiores 
exigências do consumidor residencial, e em uma base de dados em que o dado 
censitário não necessariamente apura ligações irregulares, não permite a avaliação 
do nível de precariedade da moradia. O percentual da população em domicílios 
com densidade >2 é alto, apresentando 50,98%.

A vulnerabilidade é maior na tipologia; o percentual de pessoas em domicílios 
com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados é de 17,89%, 
o segundo maior índice desta variável entre as tipologias da RM de Belém. Os 
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índices socioeconômicos também apontam para maior vulnerabilidade, a partir 
do percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são 
vulneráveis à pobreza, de 17,23%. 

Os dados da categoria trabalho na tipologia apresentam desempenho mais 
crítico que em outros contextos da RM de Belém. O grau de formalização e 
de escolaridade apresentam dados inferiores a 50%, e a taxa de desocupação é 
de 11,53%. Macroeconomicamente, é como se no interior destas ocupações a 
desocupação fosse aproximadamente o dobro da média nacional para o período. 
Nota-se que esta tipologia é a que apresenta maior presença de ocupados no setor 
de construção civil da RM de Belém, com 11%; setor que historicamente apre-
senta características de exploração intensiva de capital humano, estrutura salarial 
baixa e alta rotatividade, com grande sazonalidade na contratação – e demissão, 
portanto – de pessoal ocupado.

4.8 Área de transição

A área de transição apresenta dados considerados de desempenho mediano no 
contexto da RM de Belém, o que pode ser observado pela variável mortalidade 
infantil, em índice de 15,58. A renda per capita é, em média, de R$ 727,05, 
valor próximo a de um salário mínimo (R$ 724,00, em 2014), o que caracteriza 
a área como de baixa renda. Em paralelo, a renda per capita média dos pobres é 
de R$ 93,99. A desigualdade nesta área é relevante; o índice de Gini é de 0,481 
e a razão 10% mais ricos/40% mais pobres é de 11,67. Comparativamente, 
a área apresenta rendimento médio ligeiramente superior a áreas qualificadas 
como precárias, mas apresenta, ao mesmo tempo, renda dos mais pobres em 
faixa não muito superior e índices de desigualdade maiores. 

Os dados habitacionais tendem à faixa mediana-baixa. O percentual da po-
pulação em domicílios com densidade >2 é de 34,59%. O atendimento de serviços 
e infraestrutura é, em geral, superior a 95%; no entanto, observa-se menor aten-
dimento no percentual de pessoas em domicílio com banheiro e água encanada, 
de 87,38%. O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água 
e esgotamento sanitário inadequados é de 4,40%, valor que pode ser considerado 
mediano no contexto da RM de Belém e que irá influenciar na vulnerabilidade 
presente na tipologia, que apresenta percentual de pessoas de 15 a 24 anos que 
não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza de 8,43%.

A taxa de desocupação na área de transição é de 9,13%, e nota-se que a 
formalização e a escolaridade dos ocupados são menores na tipologia; o grau de 
formalização é de 58,36% e o percentual de ocupados com ensino médio com-
pleto, de 60,84%.
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4.9 Área de função agrícola/ambiental

A tipologia área de função agrícola/ambiental é a que possui desempenho mais 
crítico da RM de Belém (tabela 3). Esta tipologia contém a UDH com menor 
IDHM da RM de Belém, o setor rural (agrovilas), em Castanhal, que possui IDHM 
de 0,542. Estes dados se refletem na mortalidade infantil mais alta, de 29,6 anos, 
e na esperança de vida ao nascer mais baixa, de 69,11 anos. A renda per capita em 
média é significativamente mais baixa que em outras tipologias de UDHs da RM 
de Belém, R$ 307,57. Esta é a renda per capita mais baixa da RM de Belém entre 
as tipologias aqui expostas, e a renda per capita média dos pobres é de R$ 84,28, 
valor também inferior ao de outras tipologias. Observa-se maior pobreza, em mé-
dia, nesta tipologia, em que os pobres somam 29,27% e os vulneráveis à pobreza, 
58,30%; os valores mais altos da RM de Belém nestas variáveis.

TABELA 3
UDHs com menor IDHM (2010)

UDHs com menor IDHM 

UDH Tipologia Grupo IDHM

Águas Lindas: Jardim Nova Vida Assentamento precário de baixa densidade 6 0,573

Brasília Assentamento precário de baixa densidade 6 0,573

Condor: canal da 3 de Maio Assentamento precário denso 6 0,573

Cotijuba: vila Assentamento precário de baixa densidade 6 0,573

Mosqueiro: área rural Área de função agrícola/ambiental 6 0,573

Outeiro: área rural Área de função agrícola/ambiental 6 0,573

Jaderlândia: rua Dr. Laureno Francisco Alves de Melo Assentamento precário denso 6 0,570

Santa Catarina/Jaderlândia/Salgadinho: rua Santa 
Catarina 

Assentamento precário de baixa densidade 6 0,570

Setor rural (agrovilas) Área de função agrícola/ambiental 6 0,542

Fonte: Pnud Brasil, Ipea e FJP (2014).

Segundo os indicadores analisados, a tipologia possui a menor desigualdade 
da RM de Belém; portanto, haveria uma maior homogeneização do perfil socio-
econômico. Porém, é importante frisar que se trata de perfil precário. Apesar da 
desigualdade menor em comparação a outras tipologias, avaliando a concentração 
de riqueza através da razão 10% mais ricos/40% mais pobres, observa-se o valor 
de 10,08, ainda indicando alta desigualdade.  

As variáveis habitacionais indicam menor atendimento de serviços e infraestrutura 
urbana, o percentual da população em domicílios com água encanada é de 75,15%, 
o percentual de pessoas em domicílio com banheiro e água encanada é de 54,27% 
e o percentual de pessoas em domicílio com coleta de lixo é de 82,01%; as menores 
médias apresentadas na RM de Belém entre as tipologias. Novamente, os indicadores 
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proporcionalmente menos favoráveis são aqueles relativos ao saneamento básico. A 
densidade de ocupação da moradia é alta, com 55,62% da população em domicílios 
com densidade >2, indicando maior número de pessoas por moradias do que em outras 
tipologias, característica própria de zonas rurais pobres e de áreas de expansão precária.

Também se encontram na tipologia os dados menos favoráveis acerca da 
vulnerabilidade. O percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de 
água e esgotamento sanitário inadequados é de 28,78%, o mais alto da RM de 
Belém entre as tipologias. Outras variáveis relacionadas a dados socioeconômicos 
também apresentam desempenho crítico: as mães chefes de família sem ensino 
fundamental completo e com filhos menores de 15 anos somam com 54,31% 
da população da tipologia; as crianças em domicílio sem moradores com ensino 
fundamental completo são 35,41% do total, e as pessoas de 15 a 24 anos que não 
estudam e nem trabalham e são vulneráveis à pobreza somam 20,45%. 

Os dados da categoria trabalho na tipologia apresentam desempenho também 
crítico. O grau de formalização e de escolaridade apresenta dados inferiores a 50%. 
O grau de formalização dos ocupados – 18 anos ou mais – é de 37,05%. No en-
tanto, observa-se que a taxa de atividade – entre pessoas de 18 anos ou mais – é de 
63,29%, indicando uma grande presença de atividades informais. Observa-se que, 
na área de função agrícola/ambiental, há a maior ocupação no setor agropecuário 
da RM de Belém, apresentando em média 21,44% de pessoal ocupado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A categorização das UDHs em tipologias contribui para uma rápida associação 
destas às diferentes formas de ocupação e condições de assentamento da população 
metropolitana de Belém. É importante salientar que a análise de dados por UDHS 
evidencia a desigualdade socioespacial existente no território da RM de Belém. 
Considerando os dados de 2010, observa-se que as UDHs que apresentaram me-
lhor desempenho se encontram concentradas na área central de Belém, em bairros 
que possuem melhor infraestrutura e serviços públicos, destacando-se a tipologia 
centro verticalizado. Nota-se que, entre essas UDHs, houve o adensamento da 
tipologia condomínio fechado, correspondente a um padrão de ocupação do solo 
relativamente novo na RM de Belém, localizado na área de expansão de Belém, 
sobretudo no eixo da rodovia Augusto Montenegro. No entanto, os condomínios 
fechados, ao configurarem espaços segregados do seu entorno, tornam-se núcleos 
isolados de alto padrão, frente a uma vizinhança com indicadores mais baixos, 
aumentando, portanto, a segregação do espaço. 

Os piores dados estão localizados em UDHs com as tipologias assentamen-
to precário (denso e baixa densidade) e em áreas de função agrícola/ambiental. 
A maioria está localizada em áreas periféricas da RM de Belém, com exceção de 
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uma UDH, localizada na Primeira Légua Patrimonial de Belém. Estes dados são 
relevantes, pois indicam que a expansão urbana nesta RM ocorre de forma precária 
e com incompletude de infraestrutura.

A construção das UDHs pode consubstanciar políticas urbanas e sociais nas 
RMs, locais de concentração econômica e populacional do país. Como RM de 
maior índice de domicílios situados em aglomerados subnormais do Brasil (IBGE, 
2010), a RM de Belém demonstra expressivo nível de desigualdade socioeconômica, 
em que pese a renda domiciliar relativamente baixa, na comparação com outras 
RMs de porte semelhante, como Goiânia e Porto Alegre. 

Dado o alto nível de precariedade habitacional, as expressivas deficiências de 
infraestrutura urbana e a situação generalizada de baixa renda domiciliar e de renda 
per capita da RM de Belém, a análise permite, no âmbito institucional regional, 
estabelecer um profícuo diálogo com trabalhos anteriores do setor de planejamento 
do estado do Pará. Estudos realizados anteriormente, de caráter clássico e pionei-
rismo incontestável, como a Monografia das Baixadas de Belém (Sudam, DNOS e 
Pará, 1976), caracterizavam a periferia da capital como uma região de pobreza, de 
deficiências infraestruturais, de violência urbana, de dificuldades de inserção no 
mercado de trabalho e de necessidades de adaptação de modos de vida rurais ao 
recém-ocupado território urbanizado de Belém. Aquele contexto de incentivo da 
migração rural-urbano, decorrente do modelo de crescimento econômico da ditadura 
militar recente do Brasil (1964-1985), acarretou notável expansão populacional, 
sobretudo nas capitais e em seus entornos regionais, e criou um descompasso entre 
habitantes das cidades e sua provisão de infraestrutura e serviços urbanos, além 
das dificuldades de reprodução social como um todo. Em situação de fronteira, na 
análise da escala regional do Brasil, o Pará sofreu grande impacto com a falência 
do modelo de crescimento econômico baseado em incentivos fiscais-financeiros 
e na tentativa de criação de uma elite empresarial local e regional, que, em tese, 
capitanearia o “desenvolvimento” tecnocrático desejado pelos militares (Carvalho, 
1996). Este modelo, entretanto, já era, em sua origem, concentrador de renda, da 
riqueza social, da terra e das possibilidades de acesso ao Estado e a seus mecanismos 
distributivos de toda ordem; em um contexto não democrático, a inserção regional 
periférica do Pará se refletiu na precariedade de seu processo de urbanização.

A RM de Belém, criada na leva pioneira das RMs brasileiras, em 1973, se 
consolidou desde então como ponto de serviços, sede do setor público regional, nó 
de algumas instituições públicas e centro de decisão da política nacional e estadual. 
Demograficamente, apresenta concentração populacional, na comparação com 
o estado do Pará; 28% da população estadual reside na RM de Belém, segundo 
o Censo Demográfico recente (IBGE, 2010), em um universo de 137 outros 
municípios componentes do território estadual. A presença histórica, também 
concentrada, das políticas do governo do estado do Pará no nordeste paraense e na 
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RM de Belém também vem ensejando uma atuação que, embora sistemática, não 
fez frente ao volume da demanda. Neste contexto, a consideração sobre padrões 
territoriais de desigualdade socioeconômica, de acesso a políticas de Estado e de 
condições habitacionais e infraestruturais, a propósito da RM de Belém, é oportuna. 
Permite uma análise mais apurada e refinada da localização, de padrões e de níveis 
de desigualdade dispostos espacialmente; subsidia o setor de planejamento local e 
regional a tomar decisões e desenhar sistemáticas de enfrentamento do problema 
urbano-metropolitano no estado e, adicionalmente, o delineia, em suas particulari-
dades, de modo a colocar no domínio público as carências, as demandas específicas 
e qualificadas e, portanto, as prioridades que devem ser elencadas pelo governo 
estadual, nível do Executivo ora responsável pela questão metropolitana no país.

A análise por tipologia demonstrou que os dados com melhor desempenho 
estão concentrados no centro metropolitano, sobretudo no centro verticalizado. São 
áreas que possuem o IDH mais alto da RM de Belém, a renda per capita elevada e a 
maior infraestrutura. No entanto, têm maior desigualdade social. Outras tipologias 
que apresentam bom desempenho são a área institucional e o condomínio fechado. 
A área institucional destaca-se ao apresentar os menores índices de vulnerabilidade 
e o condomínio fechado, pelo aumento de renda e melhores condições de vida 
no último decênio. As duas tipologias têm em comum a presença de UDHs que 
estão entre os melhores desempenhos da RM de Belém. As UDHs, em destaque, 
possuem localização na área de expansão de Belém e são constituídas, em geral, 
por áreas habitacionais que possuem o tecido urbano segregado da malha urbana 
da cidade, o que, por outro lado, evidencia situações de desigualdade socioespacial. 
Atenta-se que o bom desempenho das tipologias pode levar ao mascaramento de 
áreas com precariedade que existem próximo aos residenciais de maior renda. 

A tipologia conjunto habitacional apresenta bom desempenho. No entanto, 
seus dados podem ser considerados medianos em relação às tipologias citadas, 
com melhor desempenho. A média da renda per capita é inferior à do centro me-
tropolitano, além da vulnerabilidade e da pobreza serem maiores. As UDHs dessa 
tipologia tendem a ter alta desigualdade. 

As centralidades secundárias da RM de Belém apresentam dados que podem 
ser considerados medianos em relação ao contexto metropolitano, sendo que a 
tipologia centro comercial possui desempenho melhor se comparada à de subcentro 
disperso. No entanto, essas tipologias se destacam apresentando melhores condições 
de vida, no contexto dos municípios que são constituintes, atentando-se que estas 
tipologias não são encontradas em Belém. 

A ocupação mista apresenta características de mais de uma tipologia. Em geral, 
são localizadas na área de expansão de Belém e no município de Ananindeua. Os 
dados da tipologia podem ser apontados como medianos no contexto metropolitano, 
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a ocupação mista apresenta alta desigualdade, ao agrupar padrões de ocupação e 
perfis populacionais diferentes. A área de transição foi outra tipologia apontada com 
dados medianos. Em geral, é representada por UDHs que estão em áreas periféricas 
da RM de Belém e que passam por processo de crescimento urbano. Observa-se 
que dados relacionados a vulnerabilidade e pobreza possuem pior desempenho. 

As tipologias referentes a assentamento precário são as que apresentam UDHs 
que estão entre os piores desempenhos, segundo as variáveis analisadas. A renda per 
capita em média é inferior à do salário mínimo brasileiro, há maior vulnerabilidade 
e pobreza, e os dados habitacionais, sobretudo ligados ao saneamento urbano, 
demonstram maior carência nas UDHs. Porém, a tipologia que apresentou o pior 
desempenho na RM de Belém foi a área de função agrícola/ambiental, localizada 
em áreas rurais; as UDHs com essa tipologia estavam entre as piores colocações 
na análise realizada por dimensões, sendo a UDH setor rural (agrovilas), em 
Castanhal, apontada com o menor IDH da RM de Belém. São observadas nessa 
tipologia rendas muito inferiores ao salário mínimo; os índices de vulnerabilidade 
e pobreza são os mais altos da RM de Belém; os índices de trabalho ainda indicam 
que a tipologia apresenta maior informalidade e menor escolaridade. Por meio da 
análise, observou-se que, no último decênio, essas áreas sofreram adensamento e 
crescimento de forma precária, tanto que, em 2010, algumas UDHs classificadas 
em 2000 como áreas de função agrícola/ambiental mudaram de classificação para 
assentamento precário de baixa densidade. Portanto, a expansão urbana em direção 
a essas áreas com características rurais deve ser levada em consideração, sendo tema 
para políticas urbanas na região metropolitana.
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CAPÍTULO 9 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, SANEAMENTO BÁSICO 
E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA1

Latussa Laranja Monteiro2

Pablo Lira3

Nathalia Nogaroli Bonadiman4

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: 

1. Os autores agradecem o suporte da revisão de Ana Carolina Giuberti, diretora de estudos e pesquisas do Instituto 
Jones dos Santos Neves (IJSN), e a revisão do parecerista, que muito contribuiu para a clareza do trabalho. Ressalte-se, 
todavia, que possíveis incongruências são de inteira responsabilidade dos autores.
2. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela USP; Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais do Instituto 
Jones dos Santos Neves – IJSN. E-mail: <latussa.laranja@ijsn.es.gov.br>.
3. Doutorando em Geografia pela UFES; Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais do Instituto Jones dos 
Santos Neves – IJSN.  E-mail: <pablo.lira@ijsn.es.gov.br>.
4. Arquiteta e Urbanista pela UVV; Técnica Pesquisadora da Coordenação de Estudos Territoriais do Instituto Jones dos 
Santos Neves – IJSN. E-mail: <nathalia@ijsn.es.gov.br>.
5. Sobre o Atlas do Desenvolvimento, há mais detalhes no portal disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>.
6. Sobre a tipologia socioespacial, foram publicadas análises na série Metrópoles: transformações na ordem urbana, 
para quatorze regiões metropolitanas (RMs) brasileiras, e encontram-se no site disponível em: <http://transformacoes.
observatoriodasmetropoles.net/>. 
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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.



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

272 | 

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)
(Em %)
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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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CAPÍTULO 10

HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE 
SOCIAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

Cristina Maria dos Reis Martins1

Liane Rose Reis Garcia Bayard das Neves Germano2

1 INTRODUÇÃO

Para a implementação de políticas públicas, com leitura adequada de resultados e 
maior participação social, é imprescindível o uso de instrumentos confiáveis, capazes 
de promover uma visão territorial sobre os problemas sociais, com a identificação 
e a compreensão das desigualdades locais, que amparem as decisões, para que essas 
se traduzam em ações efetivas de combate às vulnerabilidades sociais. 

Nesse sentido, destacam-se o Índice de Desenvolvimento Humano Muni-
cipal (IDHM) e o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). O segundo, de forma 
complementar ao primeiro, retrata e busca traduzir, por meio de um conjunto 
de indicadores, as condições menos favoráveis de inserção social das pessoas em 
termos de educação, trabalho e renda, moradia e infraestrutura urbana. A partir da 
associação entre o IDHM e o IVS, as áreas objeto de análise podem ser classificadas 
em níveis de prosperidade social, que foi conceituada como a ocorrência simultânea 
do alto desenvolvimento humano associado à baixa vulnerabilidade social. Nas 
porções do território onde essa combinação ocorre, pressupõe-se uma trajetória de 
desenvolvimento humano mais próspera e menos vulnerável (Ipea, 2015).

A partir desses dois indicadores, o objetivo deste texto é debater a problemática 
habitacional nos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (RM de 
Porto Alegre)  e das regiões do orçamento participativo (ROPs) no município de 
Porto Alegre, com intuito de observar se as vulnerabilidades vêm sendo enfrentadas 
pelas políticas públicas implementadas na região, assim como o envolvimento das 
comunidades nesse processo.

O desenvolvimento urbano acelerado e o aumento significativo de ocupações ir-
regulares vêm ocorrendo nos grandes centros e arredores desde o século passado devido 

1. Doutoranda em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pesquisadora em 
economia na Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE-RS). E-mail: <cristina@fee.tche.br>.
2. Pedagoga pela Universidade São Judas Tadeu e pesquisadora do Observatório da Cidade de Porto Alegre. E-mail: 
<lbayard@smgl.prefpoa.com.br>.
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aos atrativos urbanos propiciados, sobretudo por conta da oferta de serviços, indústria, 
comércio e tecnologias. Naquele período, a falta de políticas habitacionais voltadas 
à população mais carente e àquela vinda do interior contribuía para uma segregação 
socioespacial cada vez mais acentuada (Serpa, 2007). Na RM de Porto Alegre, assim 
como em outras RMs do Brasil, essa mesma tendência foi observada. Embora nas 
décadas de 1970 e 1980 muitas políticas habitacionais tenham sido empreendidas e a  
Constituição Federal (CF) brasileira de 1988 tenha instituído um capítulo destinado 
à política urbana, com destaque para a regularização fundiária e a função social da 
propriedade, a habitação para a população de baixa renda, até os anos 2000, vinha 
sendo realizada de forma difusa pelos governos locais, e os levantamentos estatís-
ticos constatavam um aumento significativo da população urbana, que não vinha 
sendo atendida pelas políticas habitacionais existentes (Holtz e Monteiro, 2008). 

Em função disso, no início dos anos 2000, o direito à moradia foi incluído na CF/1988  
(Emenda Constitucional – EC no 26/2000) e em 2001 a política urbana foi regu-
lamentada pelo Estatuto da Cidade, indicando o uso da propriedade urbana em 
prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental como principal instrumento 
de regularização fundiária (Holz e Monteiro, 2008). Com a regulamentação da 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), subsequentemente, foi 
criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), em 2005, 
com intuito de, a partir da instituição de uma Política Nacional de Habitação – 
PNH (aprovada em 2004), possibilitar a implementação de programas habitacionais 
voltados para a redução do deficit habitacional brasileiro. 

Na esteira desse intento, foram criados o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), em 2007, voltado para o investimento em infraestrutura urbana, e o 
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em 2009, voltado para a produção 
de moradias, em especial para a população de baixa renda. Esses dois programas 
vêm impulsionando de forma significativa a expansão de empreendimentos imo-
biliários e de obras públicas de infraestrutura urbana, que vêm transformando as 
principais RMs brasileiras.

A RM de Porto Alegre apresenta grandes desigualdades na constituição do 
espaço urbano, se constituindo de áreas urbanizadas consolidadas e áreas urba-
nas em processo de consolidação, ainda carentes de acesso aos serviços públicos, 
principalmente para a população de baixa renda. Dessa forma, a vulnerabilidade 
social pode ser relacionada às situações de pobreza, que provocam a exclusão da 
população dos serviços públicos e prejudica a garantia de direitos e cidadania, bem 
como pode ser compreendida pela análise das relações entre a disponibilidade de 
recursos materiais (ou simbólicos) e o acesso dos atores às oportunidades sociais, 
econômicas e culturais advindas do Estado, do mercado e da sociedade (Abramovay 
et al., 2002).
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De acordo com a análise do IDHM e IVS, baseada nas divisões intraurbanas, 
embora a RM de Porto Alegre apresente uma evolução em termos de prosperi-
dade social, muitas áreas ainda exibem carências que justificam a implementação 
de programas como o MCMV e o PAC. No campo da habitação, em 2010, as 
carências de moradia na RM eram estimadas em 125 mil, em torno de 9% dos 
domicílios, sendo que 80% do deficit habitacional era para as famílias com renda 
até 3 salários mínimos (SMs).

Alguns estudos sobre o MCMV vêm apontando uma tendência de localização 
periférica dos empreendimentos, em áreas carentes de infraestrutura e serviços, 
tanto no município núcleo das RMs estudadas quanto nos demais municípios, 
em função da elevação do custo dos terrenos centrais ao longo do tempo, assim 
como pela hipótese de uma desvinculação entre a produção de moradias e o deficit 
habitacional. No entanto, na RM de Porto Alegre, haveria uma melhor distribuição 
entre a oferta de unidades habitacionais e o deficit habitacional para a população 
de baixa renda, com a maior oferta nas áreas centrais ou do entorno imediato da 
metrópole (Lima Neto, Krause e Furtado, 2015).

No munícipio de Porto Alegre, núcleo da RM, pode ser percebida uma “ten-
dência de recentralização”, deflagrada por projetos e ações estratégicas promovidas 
pela prefeitura municipal, como a Revitalização do Centro Histórico, a Viva o Cen-
tro a Pé e a Caminho dos Antiquários. Ações estas que, pelos resultados positivos 
obtidos, têm influenciado outras regiões, como a Extremo Sul (pelos Caminhos 
Rurais) e a Entrada da Cidade, com a Revitalização do 4o Distrito, atingindo os 
bairros Navegantes, São Geraldo e Floresta. Contudo, não somente o centro da 
cidade tem apresentado modificações, mas também os bairros de classe média e 
alta, nos quais a mobilidade habitacional tem se evidenciado em um dado fluxo: 
há redução da população nas unidades de desenvolvimento humano (UDHs), 
que em 2000 detinham rendas mais altas, e aumento da população em UDHs de 
menor renda média per capita, em 2010, com esvaziamento dos locais mais nobres 
da cidade e aumento da população em locais de urbanização, com moradias de 
manutenção mais barata, menos valorizadas, intensificando-se assim a periferização 
e a aglomeração subnormal. 

Essas transformações urbanas não vêm ocorrendo somente por conta de 
novas obras, realizadas em grande parte pela função de sediar a Copa do Mundo 
de 2014. Na última década, foram realizados reassentamentos em Porto Alegre, 
como estas vilas: Tronco, Chocolatão, Nazaré e Dique, entre outras, que passaram 
a ocupar áreas de menor risco e com melhor infraestrutura, movimentos estes que 
ocorreram principalmente pelas parcerias municipal e federal de investimento em 
habitações de interesse social. Por sua vez, fatores econômicos têm incentivado 
o movimento habitacional pela procura de moradias em locais mais condizentes 
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com a situação financeira de uma expressiva parcela da população, ocorrendo, 
consequentemente, entre 2000 e 2010, a dispersão de rendas mais altas para UDHs 
mais distantes do centro. 

Com isso, se identifica, sobremaneira, a periferização enquanto processo de 
segregação residencial, que se poderia chamar de êxodo intraurbano das regiões 
mais ricas para as regiões mais pobres nas cidades. Frisadas as evidências desses 
processos no território em estudo, não se pretende aprofundar as causas deles, 
nem tecer parâmetros sobre como ocorre a concentração da pobreza, visto que a 
ênfase será quanto à localização de empreendimentos habitacionais estimulados 
pelas políticas públicas, sob a ótica do desenvolvimento e da vulnerabilidade. No 
entanto, contribui para a caracterização da RM de Porto Alegre a compreensão de 
que tais fatores comprometem o desenvolvimento humano local, desequilibrando 
comunidades, intensificando desigualdades intraurbanas e gerando diversos pro-
blemas socioambientais e de violência urbana.

Considerando-se que parte desses processos resulta em domicílios ocupados 
em áreas de risco ou aglomerados subnormais e em moradias precárias ocupadas 
por uma parcela expressiva da população e levando-se em conta que, mesmo com 
os reassentamentos realizados, a mobilidade habitacional e a vacância imobiliária de 
regiões mais nobres tendem a aumentar, tais elementos tornam-se relevantes nesta 
abordagem tanto em Porto Alegre, quanto na RM, sendo movimentos no campo 
da habitação e de infraestrutura que refletem transformações e influenciam a vida 
de muitas pessoas quando pensadas as questões da metropolização. Dessa maneira, 
no âmbito da temática habitação, serão abordados os movimentos do mercado 
imobiliário, passando-se pelos programas habitacionais e pelo envolvimento das 
comunidades com esta significativa problemática.

2  DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE SOCIAL NA RM DE 
PORTO ALEGRE

Em 2010, a RM de Porto Alegre alcançou um alto IDH (0,762), associado a um 
baixo IVS (0,270), que resultou em um nível de prosperidade social muito alto. A 
população urbana era de 4 milhões de habitantes (37,7% do total estadual), ainda 
que, no período 2000-2010, a taxa de crescimento populacional anual tenha se 
reduzido a menos da metade daquela registrada no período intercensitário anterior, 
seguindo a mesma tendência do Rio Grande do Sul, que passou de uma taxa de 
1,21%, entre 1991-2000, para 0,49% ao ano (a.a.), entre 2000 e 2010. O produto 
interno bruto (PIB) da RM de Porto Alegre, que em 2000 era de R$ 39 bilhões, 
foi para R$ 113 bilhões em 2010, mantendo-se em aproximadamente 45% do 
total do PIB estadual (tabela 1).
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TABELA 1 
Indicadores socioeconômicos da RM de Porto Alegre (2000-2010)

Indicador 2000 2010

Número de municípios 30 34¹

Área territorial 9.616,2 km² 10.346 km²

População urbana 3.607.087 habitantes 3.908.133 habitantes

População total 3.783.096 habitantes 4.032.062 habitantes

Proporção do total estadual (%) 37,10 37,70

Taxa de crescimento popula-
cional (%)

1,59 a.a. (1991-2000) 0,64 a.a. (2000-2010)

Densidade demográfica 366 hab./km² 390 hab./km²

Grau de urbanização (%) 95,30 97,00

PIB per capita R$ 10.299 R$ 28.152

PIB R$ 39 bilhões R$ 113 bilhões

Proporção do total estadual (%) 45,80 44,40

Fontes: IBGE (2000; 2010); Feedados. Acesso em: 5 dez. 2014. 
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Número de municípios em 2015.

Na análise das dimensões do IDHM metropolitano, o IDHM-L (0,855) 
foi o mais elevado, refletindo o aumento na expectativa de vida da população da 
RM, que, em 2000, era de 73,55 anos e subiu para 76,31 anos em 2010, ficando 
acima da média brasileira, que foi de 73,94 anos. O IDHM-E, com acréscimo 
de 23,85%, passou para faixa de desenvolvimento humano médio. A dimensão 
educação apresentou avanço em todos os componentes do subíndice, o maior deles 
no componente relacionado à frequência à escola das crianças de 5 a 6 anos de idade, 
que, de 52,90% em 2000, foi para 73,54% em 2010. O aumento no IDHM-R, 
que se manteve no nível de desenvolvimento humano alto, refletiu a ampliação 
na renda per capita média da RM, que cresceu 27,48%, passando de R$ 896,72, 
em 2000, para R$ 1.143,12 em 2010.

Em relação ao IVS, com um decréscimo de 0,085 no indicador, a RM saiu de 
um nível de vulnerabilidade social médio em 2000 para um nível baixo em 2010. A 
maior queda foi na dimensão renda e trabalho, com redução em todos os componen-
tes, sendo a maior delas no componente que se refere ao desemprego dos jovens, que 
era de 13,15% em 2000 e foi para 5,37% em 2010. Na dimensão capital humano, 
a redução mais significativa foi no percentual de crianças menores de 5 anos que não 
frequentavam a escola, que de 83,07% passou para 65,39% no período 2000-2010.  
No entanto, o componente relativo às mães chefes de família com baixa escolarida-
de e filhos menores de idade (até 15 anos) registrou um aumento de 2,68 pontos 
percentuais (p.p.) no período, alcançando 17% em 2010, seguindo a mesma 
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tendência do Brasil, que subiu de 14,66% para 17,23%. No Rio Grande do Sul, 
em 2010, o percentual foi de 15,75%, contra 11,98% em 2000.

A dimensão infraestrutura urbana registrou redução nos percentuais de pessoas 
que vivem em domicílios sem coleta de lixo – que caiu de 1,34% (2000) para 0,58% 
(2010) – e de abastecimento de água e esgoto inadequados – que caiu de 1,27% 
para 0,47% no mesmo período. Mesmo com a impossibilidade de ser analisada a 
evolução do componente relacionado à mobilidade da população em situação de 
vulnerabilidade,3 dada a inexistência de dados no Censo 2000, o IVS calculado 
para esse subíndice situou-se na faixa de alta vulnerabilidade social, registrando um 
índice de 0,788, sendo que, em 2010, 14,04% das pessoas ocupadas com renda 
domiciliar inferior a 0,5 SM (em torno de 86 mil pessoas) gastavam mais de uma 
hora até o trabalho.

TABELA 2
IDHM e subíndices, IVS e subíndices e classificação da prosperidade social na RM de 
Porto Alegre (2000-2010)

Dimensão

2000 2010 Δ 2000-2010

Índice Faixa Índice Faixa Valor
Proporção 

(%)

IDHM 0,685 Médio 0,762 Alto 0,077 11,24

IDHM Educação 0,524 Baixo 0,649 Médio 0,125 23,85

IDHM Longevidade 0,809 Muito alto 0,855 Muito alto 0,046 5,69

IDHM Renda 0,758 Alto 0,797 Alto 0,039 5,15

IVS 0,355 Médio 0,270 Baixo -0,085 -23,94

IVS Infraestrutura Urbana 0,333 Médio 0,322 Médio -0,011 -3,30

IVS Capital Humano 0,402 Alto 0,297 Baixo -0,105 -26,12

IVS Renda e Trabalho 0,331 Médio 0,190 Muito baixo -0,141 -42,60

Classificação da prosperidade social Médio Muito alto

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  O IDHM varia de 0 a 1, com os seguintes níveis: muito alto (0,8 - 1), alto (0,7 - 0,799), médio (0,6 - 0,699), baixo (0,5 - 

0,599) e muito baixo (0 - 0,499). O IVS varia de 0 a 1, com os seguintes níveis: muito baixo (0 - 0,2), baixo (0,201 - 0,3), 
médio (0,301 - 0,4), alto (0,401 - 0,5) e muito alto (0,5 - 1,0). 

3. Razão entre o número de pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de idade que vivem em domicílios com renda per 
capita inferior a 0,5 SM – referente a agosto de 2010 – e que gastam mais de uma hora com deslocamento até o local 
de trabalho e o total de pessoas ocupadas nessa faixa etária que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 
0,5 SM – referente a agosto de 2010 – e que retornam diariamente do trabalho multiplicado por cem.
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Conquanto os índices na média geral para a RM apresentem melhoras no 
período 2000-2010, com a análise das UDH4 pode-se observar a presença de dis-
paridades na área metropolitana. Quanto ao IDHM, mesmo que o índice da RM 
tenha registrado alto desenvolvimento em 2010, 39,8% das UDHs estavam na 
faixa de desenvolvimento humano médio e baixo. O mesmo ocorreu com o IVS: 
em 2010, a RM como um todo registrou um nível de vulnerabilidade social baixo, 
porém, 34,1% das UDHs ainda se encontravam em níveis médio e alto (tabela 3).

TABELA 3
Frequência das UDHs conforme níveis do IDHM e do IVS na RM de Porto Alegre  
(2000-2010)

Faixa

IDHM IVS

2000 2010 2000 2010

Número 
de UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Número de 
UDHs

Proporção 
(%)

Muito baixo 51 7,3 0 0,0 99 14,2 183 25,3

Baixo 235 33,8 28 3,9 96 13,8 293 40,6

Médio 213 30,6 259 35,9 237 34,1 204 28,3

Alto 98 14,1 235 32,5 170 24,4 42 5,8

Muito alto 99 14,2 200 27,7 94 13,5 0 0,0

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.

Em relação à prosperidade social,5 em que a RM atingiu uma classificação 
no nível muito alto em 2010, 29,1% das UDHs foram classificadas como áreas de 
média, baixa e muito baixa prosperidade social. Em 2000, as áreas de alta e muito 
alta prosperidade social estavam concentradas nos municípios do eixo principal da 
RM de Porto Alegre, e em 2010 ocorreu uma expansão dessas áreas ao norte e ao 
sudoeste da área metropolitana. Contudo, em 2010, áreas de baixa prosperidade 
social foram encontradas em Alvorada, Canoas, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre e 
Viamão (mapa 1).

4. A RM de Porto Alegre foi subdividida em 722 recortes intramunicipais.
5. A prosperidade social combina os níveis de desenvolvimento humano e vulnerabilidade social com a classificação: 

IDHM

Baixo/muito baixo Médio Alto/muito alto

IV
S

Baixo/muito baixo PS média PS alta PS muito alta

Médio PS baixa PS média PS alta

Alto/muito alto PS muito baixa PS baixa PS média
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MAPA 1
Prosperidade social na RM de Porto Alegre (2000-2010)
1A – 2000

1B – 2010

Fontes: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Quanto aos subíndices do IVS, em 2010, 40% das UDHs apresentaram níveis 
de vulnerabilidade social médio e alto na dimensão infraestrutura urbana. No IVS 
Capital Humano, 32,8% das UDHs tinham níveis de vulnerabilidade social alto 
e muito alto e 32,1% estavam na faixa média. Apenas no IVS Renda e Trabalho é 
que a maioria (90,9%) das UDHs estava nos níveis baixo e muito baixo (tabela 4).

TABELA 4
Frequência das UDHs conforme níveis do IVS nas dimensões infraestrutura urbana, 
capital humano, renda e trabalho na RM de Porto Alegre (2010)

  2010

Faixa

IVS Infraestrutura Urbana IVS Capital Humano IVS Renda e Trabalho

Número de 
UDHs

Proporção
(%) 

Número de 
UDHs UDHs

Proporção
(%)  

Número de 
UDHs UDHs

Proporção
(%)  

Muito baixo 318 44,0 155 21,5 366 50,7

Baixo 115 15,9 98 13,6 290 40,2

Médio 136 18,8 232 32,1 64 8,9

Alto 153 21,2 180 24,9 2 0,3

Muito alto 0 0,0 57 7,9 0 0,0

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.

A dimensão capital humano do IVS reflete aspectos quanto ao acesso à saúde e 
educação que permitem a inclusão social dos indivíduos. O IVS Renda e Trabalho busca 
refletir sobre fatores relacionados à insuficiência da renda presente6 e à possibilidade 
do fluxo de renda dos indivíduos ao longo do tempo. No entanto, o acesso à saúde, à 
educação e ao trabalho, em parte, é impactado pelas condições de infraestrutura urba-
na, que dizem respeito ao lugar de domicílio e podem influenciar tanto o bem-estar 
quanto a mobilidade das pessoas.

Na análise dos componentes do IVS Infraestrutura Urbana, considerando 
as UDHs em 2010, 54 delas7 registraram percentuais de pessoas em domicílios com 
serviços de água e esgotamento sanitário inadequados entre 3,61% a 9,53%, assim 
distribuídas: seis em Canoas, seis em Gravataí, seis em Viamão e 36 em Porto 
Alegre, onde residiam em torno de 159 mil pessoas, com aproximadamente 4,7% 
desse total vivendo em domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário 
inadequados (mapa 2).

Em relação aos moradores em domicílios sem serviços de coleta de lixo, 56 
UDHs registraram percentuais entre 2,63% a 7,36%, sendo três em Cachoeiri-
nha, cinco em Canoas, duas em Gravataí, 34 em Porto Alegre, duas em Santo 

6. Percentual de domicílios com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM.
7. O município de Araricá, com uma população de 3.996 habitantes e taxa de urbanização de 82,2%, não foi dividido 
em UDHs e registrou 3,63% de domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário inadequados em 2010.
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Antônio da Patrulha, quatro em Sapucaia do Sul e seis em Viamão, onde residiam 
aproximadamente 172 mil pessoas, das quais em torno de 6 mil sem serviços de 
coleta de lixo. 

Na UDH Guajuviras A, em Canoas, dos 14 mil residentes em 2010, 7,3% 
(em torno de mil pessoas) não tinha coleta de lixo em seus domicílios e aproximada-
mente 1,3 mil viviam em domicílios com serviços de água e esgotamento sanitário 
inadequados. Essa UDH registrou em 2010 um IVS de 0,440 (alto) e um IDHM 
de 0,600 (médio), se caracterizando como uma área de baixa prosperidade social.

MAPA 2
Pessoas que vivem em domicílios urbanos sem serviço de coleta de lixo e com abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário inadequados na RM de Porto Alegre (2010)
(Em %)

2A –  Domicílios com abastecimento de água e esgoto inadequados
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2B – Domicílios sem coleta de lixo

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Quanto à mobilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, 21 UDHs 
registraram percentuais de pessoas que gastam mais de uma hora até o trabalho, 
entre 40,13% a 50%, entre elas, sete em Viamão, três em Gravataí, três em Alvo-
rada e oito em Porto Alegre. Com percentuais entre 20,91% e 34,42%, foram 74 
UDHs: quarenta em Porto Alegre, 21 em Viamão, treze em Alvorada, cinco em 
Gravataí e o restante em outros seis municípios metropolitanos (Canoas, Eldorado 
do Sul, Guaíba, São Leopoldo, Triunfo e Sapucaia do Sul). Nas UDHs Augusta, 
Castelo, Cocão e Vila Elza, em Viamão, Aparecida, em Alvorada e Sítio Paquetá/
Santo Antônio, em Gravataí, aproximadamente 5 mil pessoas consideradas em 
situação de vulnerabilidade gastavam mais de uma hora em deslocamento para 
o trabalho.

Ainda que a RM de Porto Alegre possa apresentar, no período 2000-2010, 
uma tendência de avanço no desenvolvimento humano, que, associado à redução 
da vulnerabilidade social, faz da região uma área de muito alta prosperidade social, 
faz-se necessário entender o grau de solidez e sustentabilidade dessas mudanças. A 
vulnerabilidade social, em certa medida, está relacionada à situação de grupos de 
indivíduos em função da desigualdade em fatores estruturais persistentes ao longo 
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do tempo. Entre esses fatores sistêmicos se sobressaem as carências de habitação e 
infraestrutura, que impactam especialmente a população de baixa renda. 

MAPA 3
Pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a 0,5 SM e gastam 
mais de uma hora até o trabalho no total de pessoas ocupadas, vulneráveis e que 
retornam diariamente do trabalho (2010)
(Em %)

Fonte: Ipea (2015). 
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

3 MUDANÇAS URBANAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

A RM de Porto Alegre, desde a metade dos anos 2000, vem sendo transformada por 
uma significativa expansão nos empreendimentos imobiliários e nas obras públicas 
de infraestrutura urbana, impulsionados principalmente pelos programas MCMV 
e PAC. Esse processo, que, sobretudo, visa à melhoria nas condições de vida da po-
pulação de baixa renda, em parte, resultou de mudanças institucionais no cenário 
brasileiro, que propiciaram a retomada desses investimentos.
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3.1  A retomada dos investimentos em habitação e infraestrutura urbana  
no Brasil

No Brasil, desde 2005, o setor da construção civil passou a crescer significativa-
mente, principalmente na oferta de imóveis residenciais. Esse avanço está relacio-
nado a mudanças no quadro institucional brasileiro, marcado por um período de 
estabilidade macroeconômica, com aumento do emprego formal e crescimento 
da renda familiar, que permitiram maior previsibilidade aos investimentos imo-
biliários, com a redução dos riscos dos agentes financeiros, principalmente das 
entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
na contratação de crédito para construção, assim como na avalição da capacidade 
de pagamento dos mutuários.8 

Em outro aspecto, a maior oferta de crédito imobiliário,9 aliada à redução da 
taxa de juros nos financiamentos imobiliários, fez com que estes alcançassem as 
famílias que não tinham renda suficiente para acessar financiamentos, mediante 
o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI); no caso daquelas de menor renda, foram 
favorecidas por subsídios diretos para a aquisição de moradias, por meio dos pro-
gramas habitacionais. 

A habitação para pessoas de menor renda – que até então vinha sendo realizada de 
forma difusa pelos governos municipais – foi marcada por mudanças no marco legal, 
com a instituição do SNHIS e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS), bem como do seu respectivo Conselho Gestor (Lei no 11.124/2005), com 
intuito de, a partir da instituição de uma política nacional de habitação, possibilitar a 
implementação de programas habitacionais voltados para a redução do deficit habita-
cional brasileiro.10

Nesse sentido, em 2009, foi criado o PMCMV,11 que teve como objetivo oferecer 
mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais 
para as famílias com renda mensal bruta de até 10 SMs, divididas em três faixas de 
renda.12 A meta inicial (2009-2010) do programa foi a construção de 1 milhão de 
moradias para a população de baixa renda – sendo 40% para a faixa 1, com renda 

8. Ver Lei no 10.931/2004.
9. Ver Braga (2012).
10. Contudo, em muitos casos, ações locais específicas, ligadas a um planejamento municipal, podem ter, relativamente, 
uma maior efetividade, ou seja, maiores condições para atingir o público-alvo.
11. Medida Provisória no 459/2009, convertida na Lei no 11.977/2009, regulamentada pelo Decreto no 6.962/2009. 
Conforme a CBIC (2011), o MCMV teve base no Projeto Moradia Digna, desenvolvido em 2008 pela instituição. A 
campanha Moradia Digna, integrada por várias entidades – movimentos sociais pró-moradia, empresários, entidades 
de trabalhadores e patronais do setor imobiliário e construção civil –, teve como principal objetivo a redução do 
deficit habitacional no país, por meio, em especial, da garantia de recursos públicos, disposta na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) no 285-A/2008.
12. Em 2014, a faixa 1 era para famílias com renda mensal bruta de até R$ 1,6 mil; a faixa 2, para famílias com renda 
mensal bruta de até R$ 3.275; e a faixa 3, para famílias com renda mensal bruta acima de R$ 3.275 até R$ 5 mil. Em 
2015, as novas regras do programa incluíram uma nova faixa de renda, passando a faixa 1 para até R$ 1,8 mil; a faixa 
1,5, entre R$ 1,8 mil e R$ 2.350; a faixa 2, entre R$ 2.350 e R$ 3,6 mil; e a faixa 3, entre R$ 3,6 mil e R$ 6,5 mil.
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entre 1 e 3 SMs; 40% para a faixa 2, com renda entre 3 e 6 SMs; e 20% para a faixa 3, 
com renda entre 6 e 10 SMs – e a redução do deficit habitacional brasileiro em 14%. 

Conquanto o MCMV se apresente como um dos principais instrumentos 
da PNH13 para produção de moradias em maior escala – visando eliminar o 
deficit habitacional acumulado e atender à demanda futura por moradias –, na 
sua segunda fase (2011-2014), o programa foi articulado efetivamente ao Plano 
Nacional de Habitação (Planhab)14 e às ações do PAC.15 Com isso, o programa 
foi ampliado para a construção de mais 2 milhões de moradias, com uma maior 
abrangência na faixa 1, que passou a constituir 60% da meta de construção. No 
entanto, essa faixa tende a apresentar pouca atratividade para a contratação de 
empreendimentos, em parte devido à dificuldade das contrapartidas de estados 
e municípios, que devem ocorrer por meio da doação de terrenos e obras de 
infraestrutura (Cbic, 2011); e em parte por conta do menor retorno para as 
incorporadoras dos investimentos nesses empreendimentos. 

Apesar de o MCMV ser subsidiado com recursos do Orçamento Geral da 
União (OGU) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), as mu-
danças institucionais e as condições econômicas no período também permitiram 
um avanço nos financiamentos imobiliários concedidos com recursos do SBPE, 
que saíram de um montante de R$ 5 bilhões (2005) para aproximadamente  
R$ 112 bilhões (2014). Entre 2005 e 2014, os financiamentos do SBPE acumu-
laram R$ 530 bilhões, sendo em média 43% dos recursos para construção16 e 
57% para aquisição, com 1,4 milhão de unidades beneficiadas com recursos para 
construção e 2 milhões de unidades beneficiadas com recursos para aquisição no 
Brasil (Bacen, [s.d.]). No Rio Grande do Sul, os financiamentos imobiliários com 
recursos do SBPE passaram de R$ 340 milhões (2005) para R$ 7 bilhões (2014), 
acumulando no período R$ 31,3 bilhões, em torno de 6% do montante brasileiro, 
sendo em média 65% para aquisição e 35% para construção, com 234 mil unidades 
financiadas no período.

Quanto aos financiamentos com recursos do FGTS, entre 2005 e 2014, fo-
ram destinados R$ 227,8 bilhões para habitação popular no Brasil, com recursos 
para construção, ampliação e urbanização de lotes, de acordo com os programas 

13. A PNH, aprovada pelo Conselho das Cidades em 2004, faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(PNDU) formulada pelo Ministério das Cidades (MCidades).
14. O Plano Nacional de Habitação (PlanHab), construído a partir de 2008, representou a retomada do planejamento 
do setor habitacional em uma visão de longo prazo (horizonte até 2023), visando enfrentar o deficit habitacional 
acumulado e garantir a demanda habitacional futura, que representavam em torno de 31 milhões de novas moradias. 
Além da garantia de continuidade do MCMV e do PAC, o PlanHab também propôs estratégias e ações relacionadas à 
política urbana e fundiária.
15. Os investimentos em infraestrutura urbana, por meio do PAC, iniciados em 2007, foram estruturados em três eixos: 
infraestrutura social e urbana, infraestrutura logística e infraestrutura energética.
16. Imóveis residenciais e comerciais, incluindo construção, material de construção e reforma ou ampliação.
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voltados para habitação de interesse social.17 No mesmo período, também foram 
financiados com recursos do FGTS, R$ 31,2 bilhões em empreendimentos de sa-
neamento básico e R$ 24,6 bilhões em empreendimentos de infraestrutura urbana. 

Em 2014, no Rio Grande do Sul, os recursos do FGTS para o financiamento 
de habitação popular, incluindo os diferentes programas para habitação de interesse 
social, somaram R$ 3 bilhões (7% do montante no Brasil), beneficiando 34.603 
unidades. No mesmo ano, foram investidos R$ 859,6 milhões em infraestrutura 
urbana (transportes públicos) e R$ 309,9 milhões em saneamento básico. Grande 
parte desses investimentos foi voltada para a RM de Porto Alegre, que concentrava 
37,7% da população do estado em 2010 com as maiores carências de moradias e 
de infraestrutura urbana, em especial no município de Porto Alegre, onde viviam 
em torno de 1,5 milhão de pessoas.

Ainda que os investimentos públicos no setor habitacional estejam, em parte, 
relacionados às medidas para a alavancagem do setor da construção civil, visando 
dinamizar a economia do país, dados os efeitos multiplicadores sobre a renda e o 
emprego, bem como sobre o mercado imobiliário, cabe destacar que, para que esses 
programas cumpram seu objetivo de interesse social, eles devem estar articulados 
ao planejamento público, seguindo as diretrizes de uma política habitacional e de 
desenvolvimento urbano. Nesse sentido, por um lado, o dinamismo na economia 
resultante desses investimentos pode contribuir para o avanço no desenvolvimento 
humano, em termos da melhoria da dimensão renda; por outro lado, a redução da 
vulnerabilidade social só poderá ser percebida caso esses investimentos consigam 
refletir melhorias para as áreas carentes.

3.2 Políticas de habitação e situação habitacional na RM de Porto Alegre

Conforme a Pesquisa por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), na RM de Porto Alegre, em 2014, os domicílios 
somavam 1,53 milhão. Desses, 1.247 eram próprios; 207 mil, alugados; e 74 mil, 
cedidos. Entre 2005 e 2014, enquanto a população apresentou uma taxa geomé-
trica de crescimento de 0,6% ao ano (a.a.), os domicílios cresceram 1,7% a.a., o 
que sugere um avanço para cobertura do deficit de moradias. Nesse período, os 
domicílios próprios cresceram 2,0% a.a. e correspondiam, em média, a 80% do 
total de domicílios na RM. Os domicílios na RM de Porto Alegre correspondiam, 
aproximadamente, a 38% do total de domicílios do estado, que, no período 2005-
2014, aumentaram 22,5% (gráfico 1).

17. Programa de Apoio à Produção, nas seguintes modalidades: habitação/produção unidade habitacional e/ou lote 
urbanizado, habitação; Carta de Crédito – Associativa Cohab, na seguinte modalidade: produção de unidades habitacionais; 
Carta de Crédito – Associativa Entidades, na seguinte modalidade: habitação, produção de lotes urbanizados; Carta de 
Crédito – Individual, nas seguintes modalidades: aquisição de terreno e construção, cesta de material de construção, 
construção, imóvel novo e imóvel usado; Pró-Cotista, nas seguintes modalidades: aquisição de terreno e construção, 
construção e imóvel novo; Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e Operações Especiais de Habitação (Bacen, [s.d.]).



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

306 | 

GRÁFICO 1
Distribuição de domicílios por condição no domicílio na RM de Porto Alegre (2005-2014)
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Fontes: IBGE – Pnad (2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2014) e IBGE – Censo (2010).
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.

Na análise do deficit habitacional,18 com base nas estimativas da Fundação 
João Pinheiro (FJP), entre 2007 e 2012, a RM de Porto Alegre registrou uma queda 
no deficit de unidades habitacionais, saindo de 127 mil unidades (2007) para 77 
mil unidades, estimadas em 2012, com uma redução de 39,5%. Na relação com 
os domicílios permanentes, o deficit passou de 9,5% (2007) para 5,3% do total de 
domicílios permanentes (2012). Entre os componentes do deficit, a maior queda 
(76,5%) foi nas habitações precárias, que passaram de um deficit de 43 mil unidades 
para 10 mil unidades. No entanto, o deficit de moradias por adensamento excessivo 
aumentou em 25,3% nesse mesmo período; e o ônus excessivo com aluguel em 
2012 passou a ser o componente com a maior participação: 43,8% do total do 
deficit de moradias na RM (gráfico 5).

18. O conceito de deficit habitacional adotado pela FJP diz respeito às deficiências do estoque de moradias, que inclui: 
aquelas sem condições de serem habitadas pela precariedade das construções e devem ser repostas; a necessidade de 
incremento do estoque em função da coabitação multifamiliar forçada; dos moradores de baixa renda com dificuldades 
de pagar aluguel, daqueles que vivem em moradias alugadas com grande densidade e dos que moram em imóveis e 
locais com fins não residenciais (FJP, 2015).
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GRÁFICO 2
Deficit habitacional e componentes na RM de Porto Alegre (2007-2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adens. excessivo 2.240 4.105 1.360 2.190 3.019 2.807

Ônus excessivo aluguel 41.232 35.798 41.730 38.760 35.789 33.895

Coabit. Familiar 40.787 29.186 40.589 35.398 30.206 30.390

Habitação precária 43.702 28.044 14.744 16.318 17.892 10.286

DéficitTotal RM 127.961 97.133 98.423 92.665 86.906 77.378
Fonte: FJP (2015). 
Elaboração das autoras. 
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.

Contudo, na distribuição do deficit habitacional por faixas de renda mensal 
familiar − embora no período entre 2007 e 2012 tenha ocorrido uma queda no 
deficit na faixa de renda até 3 SMs, com a carência de moradias reduzida pela meta-
de, de 112 mil (2007) para 57 mil (2012) −, essa faixa de renda ainda concentrava 
mais de 70% do deficit total em 2012 (tabela 5). 

TABELA 5
Distribuição do deficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar na 
RM de Porto Alegre (2007-2012)
(Em %)

Faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Até 3 SMs 88,3 83,0 87,7 80,5 73,2 73,9

Mais de 3 até 5 SMs 8,5 10,4 8,0 10,5 13,0 15,1

Mais de 5 até 10 SMs 3,2 5,7 3,0 7,1 11,1 8,9

Mais de 10 SMs - 1,0 1,3 2,0 2,7 2,1

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015).
Elaboração das autoras.
Obs.:  A Pnad não considera os municípios Rolante, Igrejinha e São Sebastião do Cai, pois foram incluídos na RM de Porto Alegre 

após 2010. Para 2010, foram utilizados dados interpolados de 2009 a 2011.
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Uma das contradições em relação à existência de deficit habitacional no 
Brasil é o montante de domicílios vagos. Na RM de Porto Alegre, no período 
2007-2012, em média, os domicílios vagos eram de aproximadamente 130 mil 
imóveis, correspondendo a 10% dos domicílios particulares permanentes. Nesse 
mesmo período, a RM concentrava, em média, 34% dos domicílios vagos do es-
tado do Rio Grande do Sul. Em 2012, os domicílios vagos na RM eram 132 mil, 
enquanto o deficit habitacional estimado para RM era de 77 mil, o que, em uma 
visão de senso comum, poderia significar que esses imóveis vagos poderiam suprir 
as carências de habitação folgadamente. 

Entretanto, mesmo que exista essa crença, para uma real possibilidade de 
utilização dessa parcela de imóveis vagos para suprir carências de habitação, seria 
necessária a caracterização do perfil desses domicílios em termos de condições de 
habitação, preço, localização, entre outros aspectos (FJP, 2015). Parte desses do-
micílios vagos na data de referência das pesquisas também constituem os estoques 
de imóveis para compra, venda e locação, que variaram em função dos preços e 
especulação imobiliária, essa que, resumidamente, seria uma aposta na formação 
de estoques imobiliários, na expectativa de uma valorização futura nos preços dos 
imóveis e consequentemente maiores lucros futuros, desconsiderando os custos 
de manutenção dos imóveis vagos, assim como a função social da propriedade.

Em função do deficit habitacional no Rio Grande do Sul, em 1995, foi criado 
o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (Sehis), com o objetivo de 
viabilizar o acesso à habitação para a população de baixa renda. Esse sistema tinha 
como principal escopo articular a política estadual de habitação de interesse social 
com a PNH e, também, com o planejamento na esfera municipal, por meio da 
compatibilização dos planos ambientais e de saneamento e os planos diretores 
municipais. Nesse sentido, várias ações foram desenvolvidas no âmbito estadual.19 

Melchiors (2014), ao analisar a distribuição territorial dos empreendimentos 
do MCMV no município de Gravataí, concluiu que os vazios urbanos centrais 
tendiam a ser ocupados por empreendimentos para as faixas de renda mais eleva-
das, enquanto os empreendimentos para a faixa de menor renda eram inseridos 
de forma periférica e com número elevado de unidades por empreendimento. A 
autora também destacou que, dada a fraca atuação do Estado na gestão do uso do 
solo, a política pública de habitação de interesse social tendia a ser controlada pelo 
setor imobiliário.

19. Em 2011, foi criado o Banco de Terras Públicas, que se caracteriza como uma carteira de áreas de domínio do Estado 
passíveis de serem utilizadas para fins de habitação de interesse social, visando ao cumprimento da função social da 
propriedade. Em 2012, foi instituído o Programa Aluguel Social, que visa à transferência de recursos para famílias de 
baixa renda nos casos de necessidade de remoção, com o objetivo de custear a locação de imóveis por tempo determi-
nado. A partir de 2011, destacam-se o Programa de Produção de Lotes Urbanizados, o Programa Produção de Ações 
Habitacionais – Participação Popular e Cidadã (PPC) e a complementação da construção de unidades habitacionais do 
Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social e do MCMV.
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Conforme o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União (2014), 
o MCMV vem alcançando as metas quantitativas de contratação, porém falta 
qualidade nas unidades habitacionais entregues. Na auditoria realizada nos empre-
endimentos voltados para a faixa 1, com a avaliação da qualidade das construções 
e da infraestrutura no entorno dos empreendimentos, foram encontrados defeitos 
na construção em 70% dos empreendimentos escolhidos para fiscalização. Entre os 
problemas na construção estava a desconformidade com as especificações mínimas 
do programa, sem observância das normas técnicas e do uso de materiais de baixa 
qualidade. Outro problema identificado foi a localização dos empreendimentos, 
cuja maioria estava situada em áreas periféricas, dentro de zonas urbanas não con-
solidadas e pouco conectadas à malha urbana, carentes de obras de infraestrutura 
viária, de equipamentos públicos e de acesso ao transporte público.

Outros dados do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a implementação 
do MCMV mostraram que entre 2009 e 2010 as contratações dos empreendimentos 
pelas construtoras apresentavam, em certa medida, alguma flexibilidade. O financia-
mento da obra era garantido pela promessa de comercialização mínima às pessoas 
físicas enquadráveis no programa, mas havia a possibilidade da comercialização, de 
forma residual, para pessoas físicas não enquadradas, que poderiam adquirir uni-
dades sem contar com os mesmos benefícios daquelas enquadradas no programa. 
Também não existia obrigatoriedade de fato na aquisição de unidades por pessoas 
com a renda familiar compatível com a faixa estipulada.20 Com isso, os relatórios 
de monitoramento do TCU apontavam um número significativo de unidades ha-
bitacionais contratadas por pessoas jurídicas, mas que não era acompanhado pela 
produção e conclusão efetiva das unidades, bem como pela aquisição por beneficiários 
enquadráveis no programa, assim como os beneficiários enquadráveis não vinham 
adquirindo, obrigatoriamente, unidades dentro das suas faixas de renda estipuladas. 

Destaca-se que, mesmo que as políticas habitacionais cumpram o objetivo de 
redução do deficit habitacional relacionado às moradias precárias, os efeitos dessas 
políticas no mercado imobiliário, no que se refere aos preços de imóveis e aluguéis, 
podem refletir negativamente nos demais componentes do deficit. Nessa lógica, 
na RM de Porto Alegre, houve uma redução significativa no número de moradias 
precárias, porém, por sua vez, houve um aumento do adensamento excessivo, e o 
deficit por ônus excessivo no aluguel, além de não ter tido uma redução significativa 
entre 2007 e 2012, passou a ser o componente de maior peso no deficit habitacional.

20. A aquisição de unidades por pessoas de renda abaixo da faixa de contratação estipulada era justificada pela CEF 
porque elas complementavam o financiamento com recursos próprios em caderneta de poupança. Os beneficiários 
do MCMV também poderiam adquirir financiamentos diretos da CEF por meio das cartas de crédito, utilizadas para 
comprar ou construir imóvel novo, produzido isoladamente, ou na requalificação de imóveis novos já existentes, em 
áreas consolidadas, que também eram computadas como unidades contratadas pelo programa.



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

310 | 

4  HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E VULNERABILIDADE SOCIAL 
NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

De acordo com a análise do IDHM e IVS, baseada nas divisões intraurbanas, embora 
a RM de Porto Alegre apresente uma evolução em termos de prosperidade social, 
muitas áreas ainda exibem carências que justificam a implementação de programas 
como o MCMV e o PAC nessa região. Nessa lógica, os índices se apresentam como 
balizadores para observação do direcionamento dos recursos públicos, permitindo 
verificar quais são as áreas socialmente vulneráveis e com baixo desenvolvimento 
humano, que deveriam ser objeto de políticas públicas nessa e em outras temá-
ticas, como transportes, segurança, saúde, entre outras. A vulnerabilidade social, 
além do aspecto socioeconômico, que indica situações de pobreza, também pode 
ser associada à exclusão da população em relação ao acesso as políticas públicas.

Assim, cabe analisar se, em termos espaciais, os investimentos habitacionais 
estão sendo ajustados para suprir as áreas mais carentes, promovendo melhoria nas 
condições de moradia e infraestrutura urbana para a população de baixa renda, o 
que, consequentemente, contribuiria para uma maior redução da vulnerabilidade 
social e para o avanço do desenvolvimento humano na RM. 

Krause, Lima Neto e Furtado (2015), embora tenham comprovado estatistica-
mente, por meio de medidas de associação, que há uma tendência de maior oferta 
de unidades habitacionais do MCMV na faixa 1 naqueles municípios brasileiros 
que apresentavam um maior deficit em 2000, destacaram que a disponibilidade de 
terrenos com preços compatíveis nos grandes centro21 compromete os empreendi-
mentos na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que tendem a 
ficar aquém das contratações do FGTS nos municípios núcleos das RMs. Contudo, 
a localização periférica dos empreendimentos não seria propriamente desfavorável, 
já que poderia repercutir em uma maior conurbação e valorização desses espaços 
e “aqueceria” o mercado imobiliário nesses municípios. Deste modo, os estudos 
sintetizados pelos autores demonstraram que, em geral, haveria uma tendência 
de localização periférica dos empreendimentos tanto no município núcleo das 
RMs estudadas quanto nos demais municípios. Contudo, estes empreendimentos 
seriam viabilizados por infraestruturas regionais de mobilidade, e a inserção dos 
empreendimentos em áreas precárias ensejaria a promoção do aprovisionamento 
de serviços essenciais.

21. Krause, Lima Neto e Furtado (2015) levantaram duas suposições para explicar a “má” inserção urbana dos empreen-
dimentos do MCMV em função da localização periférica e “mau” servida de infraestrutura e serviços, a qual compromete 
a mobilidade da população de baixa renda. A primeira se referia ao distanciamento, o qual estaria relacionado com a 
elevação do custo dos terrenos centrais ao longo do tempo, e a segunda seria o fato de a produção do MCMV estar 
espacialmente desvinculada do deficit habitacional. Para isso, realizaram o cruzamento entre a localização do deficit 
habitacional intraurbano metropolitano e a localização da oferta de habitação do MCMV para faixa 1.



Habitação, Desenvolvimento Humano e Vulnerabilidade Social na Região 
Metropolitana de Porto Alegre

 | 311

Conforme o indicador de aderência global (IA) – que mede as distâncias 
entre os empreendimentos do MCMV na faixa 1 e a área central do município 
núcleo, ponderadas pelo número de unidades e pelo quantitativo do deficit, a fim 
de verificar o grau de aderência entre produção de unidades e deficit –, a RM de 
Porto Alegre foi aquela que apresentou o melhor ajuste entre a oferta e o deficit 
entre as RMs estudadas. A distância média entre as unidades habitacionais (UHs) 
contratadas e o centro da metrópole ficou entre 8 km e 13,7 km, o que apontou 
uma melhor distribuição espacial da produção habitacional e do deficit, sendo 
observadas também ilhas de deficit habitacional em torno de 60 km da área central 
(Krause, Lima Neto e Furtado, 2015). 

4.1  Habitação, vulnerabilidade social e desenvolvimento humano nos 
municípios do entorno de Porto Alegre (município-núcleo)

Entre 2009 e 2014, todos os municípios da RM de Porto Alegre receberam 
contratações do MCMV, até mesmo aqueles cujo deficit habitacional urbano era 
mínimo, como o município de Glorinha, que ainda apresenta perfil rural em 2010. 
Contudo, 80,2% das unidades contratadas estavam localizadas em nove municípios 
metropolitanos (incluindo Porto Alegre, com 38,7% do total), que concentravam 
84,4% do deficit habitacional urbano em 2010.

Entre os municípios do entorno do município núcleo da RM de Porto Alegre, 
Canoas – aquele com o maior deficit de moradias, em que o deficit para renda até 
3 SMs correspondia a 55,5% do total – foi onde o número de moradias contra-
tadas superou em 30% o deficit total, porém a faixa 1 respondeu por 31,4% das 
moradias contratadas, ficando em um quantitativo abaixo do esperado para cobrir 
o deficit nessa faixa. Nos demais municípios, a mesma tendência foi observada, 
a maior parte das contratações ocorreu na faixa 2, mesmo com mais de 50% do 
deficit concentrado na faixa de menor renda. A exceção foi Viamão, que contratou 
49,2% em unidades para a faixa 1, apresentado 52% do deficit para a faixa de renda 
de até 3 SMs. Em Cachoeirinha, mesmo com 52,4% do deficit concentrado na 
faixa de renda de até 3 SMs, 85,2% das unidades contratadas pelo MCMV foram 
para a faixa 2, não tendo sido contratada nenhuma unidade para a faixa 1 entre 
2009 e 2014 (tabela 6).
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TABELA 6
Deficit habitacional urbano total, relativo e participação do deficit habitacional na 
faixa de 0 a 3 SMs na RM de Porto Alegre e municípios (2009-2014)

Municípios

Deficit habitacional  
urbano
(2010)

Deficit  
habitacional 

urbano  
relativo 
(2010)

Deficit 
habitacional 
urbano na 

faixa de renda 
de 0 a 3 SMs 

(2010)

Unidades contratadas no MCMV 
(2009-2014)

Total Total (%)

Unidade Proporção (%)
Total relati-

vo (%)
Total (%) UH RM (%) Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3

RM de Porto Alegre 12.5176 100,0 10,0 57,4 106.775 100,0 29,3 51,6 19,1 

Porto Alegre 48.466 38,7 9,5 59,6 27.675 25,9 44,2 38,7 17,2 

Canoas 11.135 8,9 10,7 55,5 14.981 14,0 31,4 35,5 33,1 

Gravataí 7.740 6,2 9,9 53,4 10.508 9,8 20,2 63,2 16,6 

São Leopoldo 7.197 5,7 10,1 59,6 8.207 7,7 37,1 45,1 17,8 

Novo Hamburgo 7.013 5,6 8,8 59,0 4.542 4,3 23,7 46,3 30,1 

Viamão 6.665 5,3 9,5 52,0 2.526 2,4 49,2 46,5 4,3 

Alvorada 6.641 5,3 11,0 54,8 5.631 5,3 28,5 34,0 37,6 

Sapucaia do Sul 4.158 3,3 9,8 60,6 5.552 5,2 19,6 57,1 23,2 

Cachoeirinha 3.659 2,9 9,4 52,4 6.752 6,3 0,0 85,2 14,8 

Guaíba 3.015 2,4 9,9 53,7 827 0,8 0,8 94,6 4,6 

Fonte: Indicadores do governo federal (2015).
Elaboração das autoras.

Na comparação entre as contratações do MCMV e os dados do IVS e IDHM, 
observou-se que, entre os municípios com os maiores deficit habitacionais, para os 
quais foram direcionados os empreendimentos, estavam aqueles que apresentavam 
as maiores frequências de UDHs com baixa prosperidade social e possuíam a maior 
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM 
em 2010. Canoas, o município com maior deficit habitacional e número de UHs 
contratadas, teve 13,8% das UDHs classificadas como áreas de baixa prosperidade 
social, e 15,7% das pessoas tinham renda inferior a 0,5 SM. Contudo, os muni-
cípios com maior número de UDHs com baixa prosperidade e maior percentual 
de pessoas pobres eram Viamão, Guaíba e Alvorada (tabela 7). 
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TABELA 7
População total em domicílios particulares permanentes, proporção de pessoas em 
domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, com 
paredes inadequadas, sem energia elétrica, com renda domiciliar per capita igual ou 
inferior a 0,5 SM, frequência de UDHs baixa e muito baixa PS/total UDHs, renda per 
capita nos municípios selecionados na RM de Porto Alegre (2010)

Municípios

População 
total em 

domicílios 
particulares 
permanentes

Pessoas em 
domicílios com 
abastecimento 

de água e 
esgotamento 

sanitário 
inadequados  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

com paredes 
inadequadas  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

sem energia 
elétrica  

(%)

Proporção de 
pessoas com 

renda domiciliar 
per capita igual ou 
inferior a 0,5 SM

Renda  
per capita

(R$)

Frequência de 
UDHs baixa e 

muito baixa PS/
total de UDHs

Viamão 239.384 1,09 2,67 0,2 22,41 707,05 24,1

Guaíba 95.204 0,33 2,87 0,17 19,29 758,83 21,4

Alvorada 195.673 0,58 3,9 0,15 23,66 600,48 14,3

Canoas 323.827 0,78 3,46 0,07 15,72 952,13 13,8

Gravataí 255.660 1,35 3,26 0,23 18,01 737,29 10,9

Novo Hamburgo 238.940 0,33 2,26 0,08 14,58 1011,62 0

São Leopoldo 214.087 0,38 3,29 0,09 18,24 939,93 0

Sapucaia do Sul 130.957 0,41 2,5 0,2 18,29 733,28 0

Cachoeirinha 118.278 0,6 2,83 0,47 13,22 844,04 0

Fonte: Ipea (2015).

Destaca-se que os municípios com maiores deficit habitacionais eram 
aqueles que concentravam grande parte da população metropolitana. No 
cruzamento do IVS Infraestrutura Urbana com a proporção de pessoas com 
renda domiciliar per capita igual ou inferior a 0,5 SM, observou-se que al-
guns municípios mais afastados do núcleo metropolitano, com menor popu-
lação, também apresentavam concentração de pessoas de baixa renda, como  
Arroio dos Ratos, São Jerônimo e Capela de Santana, o que pode justificar contra-
tações de empreendimentos nesses municípios menores (gráfico 4). Observou-se 
também que os municípios de Viamão, Guaíba e Alvorada, além do maior percen-
tual de pessoas pobres, também registraram os maiores índices de vulnerabilidade 
social em relação à infraestrutura urbana em 2010 (gráficos 3).
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GRÁFICO 3
Contratações do MCMV¹ versus deficit habitacional (2010)

Fontes: Indicadores do governo federal (2015) e Ipea (2015).
Nota: ¹ Acumulado 2009-2014.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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GRÁFICO 4
IVS Infraestrutura Urbana versus proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
igual ou inferior a 0,5 SM (2010)

Fontes: Indicadores do governo federal (2015) e Ipea (2015).
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

No mapeamento22 dos empreendimentos, com base nos dados do MCMV até 
2013, observou-se que o maior número de empreendimentos estava concentrado 
no eixo principal da RM (rodovia BR-116). No geral, os empreendimentos que 
concentram maior número de unidades se encontravam em áreas de expansão ur-
bana, com a conexão à malha urbana ainda precária. As imagens de satélite revelam 
que, em muitos casos, há falta de pavimentação e conexão dos empreendimentos 
com a malha urbana consolidada, assim como também proximidade com áreas 
com acúmulo de lixo e sem saneamento básico (esgotos a céu aberto). Os empre-
endimentos na modalidade FAR estão localizados distantes das zonas centrais nos 
municípios, próximos ou em áreas de média e baixa prosperidade social, o que, por 
um lado, enseja o atendimento da população carente nessas áreas, mas, por outro, 
demonstra que os problemas de infraestrutura urbana podem persistir nessas áreas 
contíguas aos empreendimentos (mapa 4).

22.. Endereços georreferenciados com o auxílio das imagens de satélite do Google Earth.
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MAPA 4
Empreendimentos do MCMV nos municípios do entorno de Porto Alegre (2009-2013)

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Considerando somente os municípios do entorno do município núcleo da 
RM, até julho de 2013, havia 130 empreendimentos do MCMV, nas modalida-
des Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS), 
que atende as faixas 2 e 3 do programa; e FAR, que atende a faixa 1, distribuídos 
em vinte municípios metropolitanos. Os empreendimentos FAR, voltados para a 
faixa de menor renda, representavam apenas 23% do total de empreendimentos e 
estavam distribuídos em treze municípios. Os municípios de Sapiranga, Igrejinha e 
Santo Antônio da Patrulha receberam apenas empreendimentos FAR, que, embora 
tenham registrado baixos índices de IVS Infraestrutura Urbana, registram propor-
ções de pessoas com renda igual ou inferior a 0,5 SM, acima de 25% (gráfico 3). 
Nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Campo Bom, Nova Hartz, 
São Sebastião do Caí e Taquara, foram encontrados apenas empreendimentos na 
modalidade CCFGTS (tabela 8).

Canoas era o município com o maior número de empreendimentos (32), 
com uma média de 246 unidades por empreendimento e 140 unidades por bloco. 
Observa-se que a modalidade FAR tende a apresentar, em geral, um maior número 
de unidades por empreendimento (tabela 8).
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TABELA 8
Empreendimentos do MCMV nos municípios do entorno (2009-2013)

Municípios do entorno Número de 
empreendimentos

Unidades 
contratadas

Número 
de  

blocos

Unididades 
contratadas/

empreendimento

Unidades 
contratadas/

bloco

Unidades  
entregues  

(%)

Valor contratado 
médio/ 

unid. R$

Total empreendimentos 130 31.945 316 246 101 53,8 35,7 67.032,82

Empreendimentos FGTS 100 22.753 277 228 82 48,9 33,1 73.701,07

Empreendimentos FAR 30 9.192 39 306 236 59,2 42,2 50.526,87

Canoas 32 7.866 56 246 140 56,1 33,6 64.534,74

Empreendimentos FGTS 25 5.186 47 207 110 69,3 42,8 69.732,31

Empreendimentos FAR 7 2.680 9 383 298 30,6 15,7 54.477,05

São Leopoldo 19 4.025 25 212 161 65,0 49,5 65.208,51

Empreendimentos FGTS 12 1.988 16 166 124 58,1 31,4 81.283,34

Empreendimentos FAR 7 2.037 9 291 226 71,7 67,2 49.520,37

Novo Hamburgo 16 1.964 24 123 82 69,7 41,4 67.352,85

Empreendimentos FGTS 14 1.248 20 89 62 57,1 45,1 77.688,97

Empreendimentos FAR 2 716 4 358 179 91,6 34,9 49.336,83

Gravataí (FGTS) 14 3.569 29 255 123 33,1 23,3 60.233,84

Sapucaia do Sul 9 3.299 51 367 65 58,4 55,0 60.896,82

Empreendimentos FGTS 7 2.699 48 386 56 49,1 45,0 64.658,94

Empreendimentos FAR 2 600 3 300 200 100,0 100,0 43.973,59

Cachoeirinha (FGTS) 6 3.314 69 552 48 59,6 45,9 69.381,90

Esteio 6 1.924 17 321 113 64,0 38,9 58.921,89

Empreendimentos FGTS 3 972 13 324 75 65,7 16,2 69.459,93

Empreendimentos FAR 3 952 4 317 238 62,2 62,2 48.162,46

Viamão (FGTS) 5 346 9 69 38 48,0 36,4 91.733,63

Alvorada 5 3.136 13 627 241 30,0 0,9 95.046,85

Empreendimentos FGTS 4 2.636 12 659 220 1,2 1,2 104.539,81

Empreendimentos FAR 1 500 1 500 500 58,0 0,0 45.000,00

Demais municípios do 
entorno

18 2.502 23 139 109 54,8 35,8 59.956,28

Empreendimentos FGTS 10 795 14 80 57 44,2 30,4 78.615,22

Empreendimentos FAR 8 1.707 9 213 190 59,8 38,3 51.266,27

Fonte: Secretaria Nacional de Habitação (SNH), do Ministério das Cidades (MCidades). Acesso em: jul. 2013. 
Elaboração das autoras.

Ressalva-se que essa análise ficou restrita aos empreendimentos do MCMV, 
não sendo registrados investimentos realizados pelas prefeituras em obras de 
urbanização, habitação e infraestrutura. Destaque-se também que, por hipótese, 
os empreendimentos em alguns municípios, como no caso de Canoas, podem 
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estar sendo direcionados a suprir demandas habitacionais de outros municípios, 
uma vez que os municípios de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, dada a 
concentração populacional e de atividades econômicas, podem ser considerados 
como novos núcleos metropolitanos, caracterizando a RM de Porto Alegre como 
uma metrópole policêntrica.

4.2  Habitação, vulnerabilidade e desenvolvimento humano no município de 
Porto Alegre

Porto Alegre foi dividida em dezessete regiões do orçamento participativo (ROPs), 
83 bairros, 335 UDHs e 2.344 setores censitários. Em 2010, conforme o censo 
do IBGE, o município possuía 1.409.351 habitantes, representando 13,2% da 
população do Rio Grande do Sul. Com área igual a 496,682 km², possuía densi-
dade populacional igual a 2.837,53 hab./km², contabilizando um total de 508.456 
domicílios particulares permanentes, distribuídos em 254.052 casas, 237.297 
apartamentos e 15.278 casas de vila ou em condomínios. Em 2010, a média de 
moradores por domicílio manteve a tendência observada em 2000 (passou de 2,75 
para 3,06), em torno de três moradores por domicílio. Contudo, quando comparadas 
com as dezessete ROPs da cidade, quatorze apresentam médias acima da média 
da cidade, o mesmo observado para 27 bairros da cidade, dois deles (Serraria e 
Chapéu do Sol) com uma tendência a quatro moradores por domicílio em média.

Entre 2000 e 2010, houve um aumento – tanto absoluto quanto relativo – 
dos aglomerados subnormais (AGSNs),23 passando de 37.480 (8,5% do total), em 
2000, para 55.994 (11,0% do total), em 2010. Das dezessete ROPs, nove tiveram 
percentuais acima dos 11,0% da cidade, sendo as regiões Nordeste (44,0%), Cru-
zeiro (37,5%) e Ilhas (35,9%) as com maior número de domicílios em AGSNs. 
Este quadro se altera quando observados os valores absolutos: a região Partenon, 
com 9.093 moradias precárias, lidera o ranking, seguida da Cruzeiro (7.813) e da 
Leste (7.530). As ROPs Centro (0,1%), Noroeste (3,2%) e Extremo Sul (3,2%) 
possuíam apenas 923 moradias em condições precárias (figura 1).

A proporção de desigualdade entre o maior e o menor valor, em 2010, foi 
de 440,30 vezes, e os bairros com maior concentração de domicílios em AGSNs 
foram Serraria (82,4% do total de domicílios), Bom Jesus (47,8%) e São José 
(47,2%), passando o fator de desigualdade para 55,28%.

23. Conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais, com urbanização fora dos padrões vigentes. Estes 
são os critérios de identificação: i) ocupação ilegal da terra (construção em terrenos de propriedade pública ou particular, 
no momento atual ou em período recente – título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e ii) pelo menos 
uma das seguintes características: urbanização fora dos padrões vigentes – vias de circulação estreitas e de alinhamento 
irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; ou precariedade de 
serviços públicos essenciais: energia elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto (IBGE, 2010).
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FIGURA 1
Aglomerados subnormais, domicílios em AGSN em valor absoluto e percentual sobre 
o total de domicílios, por ROP, em Porto Alegre (2010)

Fonte: IBGE – ObservaPoA, ROPs do ObservaPOA e AGSN do IBGE.
Elaboração das autoras. 
Obs.:  Valor absoluto é o número de domicílios em área de moradia precária. O número de domicílios da cidade é superior ao 

somatório dos valores apresentados pelas regiões, pela restrição de dados feita pelo IBGE.

Conforme os dados do Censo Anual do mercado imobiliário de Porto Ale-
gre (Sinduscon, 2015), os imóveis novos totalizaram 6.306 unidades, em 321 
empreendimentos de 179 empresas. A oferta destas novas unidades, quanto ao 
tipo de unidade, estava distribuída em 95,3% dos imóveis residenciais, com 5.596 
apartamentos (88,7%) e 342 casas (5,4%), bem como em imóveis comerciais, com 
297 unidades (4,7%).

Entre 2011 e 2015, os empreendimentos novos caíram -9,32% em Porto 
Alegre, reduzindo-se em 4,1% o número de imóveis novos em oferta. Os aparta-
mentos de dois dormitórios representaram a maior parte da oferta em 2015, sendo 
que, entre 2002 e 2008, a maioria era de três dormitórios, reflexo da estabilidade 
no crescimento populacional. Em 2015, entre as novas unidades em oferta, 65% 
estava em obras; 25%, na planta; e 10%, concluída, sendo que os recursos eram 
oriundos, em 40%, de autofinanciamento e 60%, do sistema financeiro. A faixa 
de valor mais ofertada ficou entre R$ 145 mil e R$ 210 mil, correspondendo a 
1.508 unidades, que representavam 25,8% do total da oferta. A oferta de imóveis 
novos em Porto Alegre estava concentrada em dez bairros (tabela 9). 
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TABELA 9
Unidades de imóveis novos nos bairros com maior oferta em Porto Alegre (2015)

Bairros do orçamento participativo Unidades
Total  
(%)

Sarandi 1.056 16,75

Cavalhada 647 10,26

Petrópolis 468 7,42

Menino Deus 332 5,26

Morro Santana 314 4,08

Partenon 222 3,52

Jardim Carvalho 175 2,78

Tristeza 152 2,41

Rubem Berta 142 2,25

Passo D’Areia 131 2,08

Fonte: Sinduscon (2015).
Elaboração das autoras.

O bairro Sarandi, pertencente à ROP Norte, recebeu mais imóveis novos, e 
contabilizava mais de 91 mil habitantes em 2010, sendo o bairro mais populoso 
da cidade (6,5% do total do município), em uma área de 28,76 km² e densidade 
demográfica de 3.177 hab./km². Em 2010, a taxa de analfabetismo era de 3,4% e 
o rendimento médio dos responsáveis por domicílio era de 2,64 SMs. Observa-se 
uma tendência de maior oferta de imóveis novos, dada a concentração da população 
nessa região, incluindo também outro dos grandes bairros da cidade, o Rubem 
Berta, contíguo do Sarandi. Além de configurar um direcionamento do comércio 
imobiliário para atender às classes C e D com maior ênfase.

Quanto ao número de empreendimentos por bairro, em torno de 128 em-
preendimentos, quase 40% do total, localizaram-se em bairros de renda mais alta, 
com maior densidade populacional, em que a renda média dos responsáveis por 
domicílios ultrapassava 10 SMs, sendo alguns destes: Moinhos de Vento, Rio Bran-
co, Auxiliadora, Tristeza, Menino Deus e Petrópolis. Este último, que encabeça a 
lista, por contabilizar sozinho 43 empreendimentos, concentrando 13,4% do total. 

A concentração de empreendimentos nesse único bairro pode estar relacionada 
a algumas características desse local, tão atraente a este ramo. O bairro Petrópolis 
pertence à ROP Centro e possui aproximadamente 38 mil habitantes, represen-
tando 2,7% da população do município. Com área de 3,39 km², representa 0,7% 
da área do município, ou seja, é um bairro pequeno diante dos demais, mas com 
uma alta densidade demográfica, com 11.255 hab./km². A taxa de analfabetismo 
é de 0,31% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio é de 10,70 SMs, 
perfil bem diferente do Sarandi, visto anteriormente.
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Para mais bem percebermos todo esse movimento empresarial por espaços 
com maior facilidade de negociação, faz-se necessário um olhar mais minucioso 
sobre a ordem no ranking dos bairros, com a identificação de áreas e o cruzamento 
de outros indicadores que possibilitem traçar um perfil socioeconômico desses 
territórios. Neste caso específico, quanto ao rendimento maior que 10 SMs, chama 
a atenção para toda a cidade o fator de desigualdade24 entre os bairros que, em 
2000, foi de 75,41 vezes, passando para 610 vezes em 2010.

Ao serem identificadas as desigualdades de moradia das camadas de menor 
renda em Porto Alegre, no início desse tópico, e, na sequência, as diferenças quanto 
à renda, cabe traçar um breve olhar sobre as pessoas que habitam favelas e vilas 
da cidade. Com a ressalva de que há incidência de AGSN somente em 37 dos 83 
bairros da cidade, é possível localizar os pontos mais frágeis, onde se concentra a 
população destes 37 bairros, que em 2010 chegava a 192.843 habitantes, 13,7% 
do total da população, com aumento de 3,15 p.p. entre 2000 e 2010. 

Dentre esses 37 bairros, seis possuem densidade populacional mais alta, sendo 
eles, por ordem crescente do número de habitantes: Santa Teresa (ROP Cruzeiro), 
com 27.242 pessoas; seguido por Mário Quintana (ROP Nordeste), com 16.577 
residentes; Bom Jesus (ROP Leste) e São José (ROP Partenon), respectivamente, 
com 15.622 e 15.463 moradores; e Rubem Berta, um dos maiores bairros da ci-
dade, com 14.557 moradores em aglomerados subnormais. O bairro com maior 
percentual de pessoas em AGSN é o Serraria – apesar de residirem apenas 3.675 
pessoas –, com 81,75% das moradias em condições precárias, ou seja, praticamente 
todo o bairro em situação preocupante. 

Em 2010, esse bairro tinha 4,5 mil habitantes no total – 0,32% da popu-
lação do município –, área de 1,75 km² (0,37% da área do município) e densi-
dade demográfica de 2.572 hab./km². Nele são registradas as mais altas taxas de 
analfabetismo de Porto Alegre (8,3%), e entre os domicílios do bairro, 87,6% 
são do tipo casa e 12,2%, do tipo casa de condomínio. Seus habitantes vivem em 
áreas consideradas, pela Defesa Civil, como inadequadas e de risco, propensas a 
desabamentos e acidentes naturais. Nele, conforme levantamento realizado pelo 
Departamento Municipal de Habitação (Demhab) em 2008, localiza-se a Vila dos 
Sargentos, em que apenas 66,7% dos domicílios tinham iluminação pública no 
entorno em 2010, quando na cidade a média era de 93,8%. Era o terceiro bairro 
com menor percentual de pavimentação (32,6%), quando em Porto Alegre, 87,9% 
das ruas eram pavimentadas. Tinha 23,8% dos domicílios com esgoto a céu aberto 
no entorno, sendo o terceiro maior percentual; além disso, 12% dos domicílios 
tinham lixo acumulado no entorno, maior percentual da região Sul. Diante desse 

24. Esse fator significa a proporção entre o melhor e o pior valor dentro do ano entre os bairros.
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panorama, cabe destacar alguns programas de governo que vêm tentando minimizar 
tais problemas na área habitacional para as famílias de baixa renda.

4.2.1 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Habitação, em 2015, estava elaborando o Plano 
Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), instrumento de gestão pública 
para um desenvolvimento justo e igualitário da cidade, que prioriza soluções para 
famílias com renda de 0 a 3 SMs, tendo concluído o volume do diagnóstico em 
2009. O referido plano é requisito de adesão dos municípios ao Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social (FNHIS), em consonância com o Ministério das 
Cidades (MCidades) e com o PAC. 

Destacam-se dois pontos do PAC para Porto Alegre: i) elaboração do Plano 
Local de Habitação pelo Demhab – departamento responsável no município por 
esta ação –, já concluído, junto ao sistema de acompanhamento do PAC, uma vez 
que os investimentos incluídos eram de 2007 a 2010; e ii) a urbanização da Vila 
Nazaré em Porto Alegre, com o reassentamento de 1.223 famílias, com o primeiro 
lote de 364 casas construídas em dois loteamentos no mesmo bairro, com previsão 
de entrega ao final de 2015. 

A Vila Nazaré é um dos territórios priorizados pelo planejamento para cumprir 
o objetivo do programa, já que esta, conhecida também como Vila do Pepino, foi 
identificada pelo Demhab como uma ocupação, a qual, desde 1959, não possuía es-
goto. Além disso, diversos outros contingentes cercam o dia a dia dessa comunidade: 
por exemplo, o fato de, mesmo não sendo área de risco eminente, ser considerada 
como área de AGSN pelo IBGE, o que a faz necessitar de melhores condições de 
vida para população. No entanto, destaca-se que a Vila Nazaré foi incluída no PAC 
para viabilizar as obras de ampliação da pista do aeroporto da cidade.

Outro aspecto das regiões do orçamento participativo a ser considerado, no 
que se refere à urbanização e habitação, são as áreas de risco (figura 2A), identi-
ficadas principalmente nas ROPs Ilhas, Partenon, Glória, Leste, Eixo Baltazar e 
Norte, concentrando a maior preocupação por parte do governo e do Centro de 
Comando (Ceic) em diversos sentidos, conforme as ocorrências atendidas pela 
Defesa Civil da ordem de alagamentos, desmoronamentos, quedas de muros, de 
árvores, desabamentos, deslizamentos, entre outros sinistros. 

As vilas e as ocupações irregulares, que têm sido cadastradas pelo Demhab, 
na medida do possível, desde 2008, podem ser observadas na figura 2B. Essas 
ocupações, iniciadas nos anos 1930, estão concentradas, em grande parte, nos 
entornos das áreas de risco, anteriormente mencionadas, em que as invasões são 
frequentes. A comercialização informal com custo baixo e a entrada ilegal em áreas 
desocupadas, o fácil acesso e a dificuldade de fiscalização são alguns dos motivos 
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para as famílias sem condições para adquirir bens imóveis em locais mais respal-
dados de infraestrutura desconsiderarem as possibilidades de graves ocorrências e 
os riscos que esse tipo de habitação oferece.

Na figura 2C, observa-se a distribuição dos AGSNs, que somados demons-
tram que órgãos distintos, em diferentes temporalidades, com objetivos diferentes, 
identificaram problemas similares, portanto, respaldando que sejam priorizados e 
direcionados recursos para o atendimento destas localidades, inicialmente acerca 
de infraestrutura básica, urbanismo e habitação.

FIGURA 2
Áreas de risco em 2014, vilas e ocupações a partir de 2008 e aglomerados subnormais 
do IBGE em Porto Alegre (2010)

2A – Áreas de risco
2B – Vilas e ocupações  
irregulares

2C – Distribuição dos AGSNs

Fontes: Defesa Civil – Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic)/Prefeitura Municipal de Porto Alegre – 
PMPA (2014), Demhab/PMPA (desde 2008) e IBGE (2010).
Elaboração das autoras.

4.2.2 Programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre

O MCMV ocasionou a construção de empreendimentos habitacionais em diversas 
regiões de Porto Alegre. A população percebeu o aquecimento do mercado imobi-
liário local e um estímulo na atuação das empreiteiras por estarem mais envolvidas 
na política de habitação do país, com a produção de moradias destinadas princi-
palmente para a população de baixa renda.

Conforme o Demhab, os projetos realizados pelo governo federal em parceria 
com o município de Porto Alegre entre 2000 e 2014, mediante o MCMV, tota-
lizaram 1.948 UHs entregues para famílias com renda de até 3 SMs. Em 2015, 
estavam em construção 760 UHs no Residencial Jardim Belize e outras 352 no 
Residencial São Guilherme, ambos no Bairro Restinga. No processo de inscrição, 
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em 2009, em torno de 54 mil pessoas com renda familiar de até 3 SMs se ins-
creveram no programa. Em 2015, as inscrições para as pessoas de menor renda 
estavam fechadas, somente estavam sendo aceitas inscrições para famílias com renda 
a partir de 3 SMs, diretamente com as construtoras dos empreendimentos ou com 
as empresas intermediadoras dos imóveis. Segundo dados do MCidades, as ROPs 
mais contempladas pelo MCMV até 2013 eram Restinga e Eixo Baltazar, tendo 
sido entregues 1.468 e 1.230 unidades, respectivamente, de um total de 5.013 
unidades já entregues pelo programa. 

Em Porto Alegre, até 2013, 12.031 unidades haviam sido contratadas pelo 
MCMV, 6.240 concluídas e 5.013 já entregues. As cinco ROPs que mais receberam 
empreendimentos foram Restinga (39,8% do total), Eixo Baltazar (18,1%), Centro 
Sul (10,8%), Lomba do Pinheiro (9,6%) e Nordeste (4,8%), sendo que, nas regiões 
Humaitá/Navegantes, Noroeste, Cristal, Centro e Ilhas, nenhum empreendimento 
foi identificado. As demais regiões foram contempladas não na mesma proporção 
das primeiras, ficando duas ROPs com 3,6%, três com 2,1% e duas com apenas 
1,2% dos empreendimentos previstos do MCMV para Porto Alegre (tabela 10). 

TABELA 10
Distribuição do MCMV previsto por ROP de Porto Alegre (2013)

ROPs Unidades contratadas Unidades concluídas Unidades entregues Empreendimentos

Eixo Baltazar 2.459 1.389 1.230 15

Restinga 2.266 1.638 1.468 33

Nordeste 1.580 480 386 4

Lomba do Pinheiro 1.563 940 748 8

Centro Sul 1.544 832 525 9

Norte 800 240 197 2

Partenon 540 0 0 1

Sul 368 30 0 3

Glória 332 112 0 3

Extremo Sul 330 330 328 2

Leste 209 209 91 2

Cruzeiro 40 40 40 1

Total MCMV 12.031 6.240 5.013 83

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013. 
Elaboração das autoras.
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A figura 3 traz a distribuição espacial dos empreendimentos do MCMV no 
território de Porto Alegre.

FIGURA 3
Localização de todas as unidades contratadas e das que foram entregues pelo MCMV (2013)

3A – Unidades contratadas 3B – Unidades contratadas e unidades entregues

Fonte: SNH/MCidades. Acesso em: jul. 2013.
Elaboração das autoras.

No entanto, foi constatado o seguinte: cinco ROPs – Ilhas, Humaitá/Na-
vegantes, Cristal, Centro e Noroeste – não foram contempladas pelo MCMV e 
principalmente as duas primeiras precisariam, tanto ou mais, do que outras já 
contempladas. Assim, seria importante uma perspectiva de atendimento dessas 
regiões por parte desse programa, ou de outro programa similar, tendo em vista 
as complexas situações que uma parcela dos habitantes destes locais enfrentam.25 

O investimento realizado em habitação social pela Prefeitura de Porto Alegre, 
por meio do Demhab, seja em urbanização, seja em infraestrutura, oriundo de recursos 
disponibilizados pelo município e por cooperativas habitacionais tem aumentado em 
valores constantes, partindo de R$ 46,8 milhões, no período 1997-2000, para mais de  
R$ 53 milhões, no período 2005-2007; chegando, em 2013, a R$ 61 milhões.  
Contudo, o PMHIS aponta a relevância de se constituir um fundo municipal 

25. Ressaltamos que o Legislativo da cidade acompanha e se preocupa com tais questões, deixando algumas 
recomendações que dizem respeito ao MCMV ao Executivo municipal no mapa produzido pela Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre em dezembro de 2015 (Melchionna et al., 2015). 
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destinado à regularização e à produção de novas moradias, pois os recursos inves-
tidos não dão conta de sanar o deficit habitacional identificado pelo diagnóstico 
do plano. Caso o fundo local previsto entrasse em funcionamento aplicando o 
esperado na faixa 1 (40% ou 60%, dependendo da fase), os recursos provavelmente, 
num primeiro momento, não supririam 100% das necessidades, mas certamente 
atenderiam a uma parcela considerável das demandas existentes no âmbito da 
carência de moradias para as famílias de baixa renda.

O deficit habitacional do município de Porto Alegre, em 2008, era de 38.572 
UHs; e os custos estimados para saná-lo, considerando-se as hipóteses de constru-
ções horizontais, verticalizadas ou mistas, em vista das carências identificadas, eram 
em torno de R$ 2 bilhões. Partindo da hipótese de que seria mantida a média de 
investimentos anuais observada no período 2002-2007 (R$ 35 milhões), estima-se 
que seriam necessários 64 anos para a completa resolução do problema habitacional, 
segundo consta na caracterização habitacional do diagnóstico da cidade inserido 
no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2015 (Porto Alegre, 2015).

Sob a ótica da participação popular quanto a toda essa problemática, per-
cebe-se que, diante das demandas apresentadas nos últimos anos via orçamento 
participativo,26 a temática habitação tem sido recorrentemente demandada. Nos 25 
anos de orçamento, do total de 8.458 demandas dos planos de investimento, 1.123 
(ou seja, 13,28% do total de demandas) foram encaminhadas para o Demhab, 
sendo 127 destas direcionadas à resolução de problemas de regularização fundiária 
em Porto Alegre. Das dezessete ROPs, somente três (Noroeste, Leste e Ilhas) não 
elegeram habitação como prioridade do plano de investimento em 2015 e 2016, 
como uma das três possibilidades de cada ciclo; e das quatorze regiões onde o tema 
apareceu, em onze ocupou o 1o lugar.

Isso equivale a dizer que, para a população integrante do orçamento participa-
tivo, em 82,35% das regiões, habitação foi uma das prioridades; e desse percentual, 
64,35% indica que o maior aporte de recursos deve ser em habitação para este 
biênio, evidenciando-se também as demandas ligadas à regularização fundiária. 

Na tentativa de atender, em parte, às expectativas da população sobre as 
condições habitacionais, o governo municipal tem realizado alguns movimentos 
importantes para trabalhar o tema na cidade: a reestruturação da Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Urbano (SPM), tornando-se a nova Secretaria de Urbanismo 
(Smurb), em fase de reestruturação e que passou a ter um setor exclusivo para 
atender problemas de regularização fundiária, agilizando os processos e reduzindo 

26. Instrumento de participação democrática por meio do qual a população elege as demandas prioritárias de investi-
mento para o próximo período pelos planos de investimento anual; as demandas são encaminhadas nas áreas em que 
são votadas pelas comunidades (Porto Alegre, [s.d.]).
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a burocracia; e a adesão ao Programa Cidades Resilientes,27 que organiza a Rede 
de Resiliência de Porto Alegre, sensibilizando as comunidades dos problemas 
existentes e organizando a ação integrada entre sociedade civil, universidade e 
liderança comunitária para discutir sobre os pontos fortes e fracos de cada região. 
Em 2015, durante a rodada de intervenções comunitárias, identificou-se que as 
áreas-foco mais apontadas pelas lideranças referiam-se ao conjunto saúde/edu-
cação/segurança, seguido pelo apontamento das áreas de risco hidrológico, pela 
diversificação da economia e regularização fundiária – este último passando a ter, 
a partir daí, ações mais específicas junto ao programa, compondo então um grupo 
de trabalho específico, criado pelo governo com participação de outros agentes, 
como a organização não governamental (ONG) Centro de Inteligência Urbana 
de Porto Alegre, para articulação de estratégias que minimizem os problemas de 
áreas de risco, moradias em lugares impróprios e regularização fundiária na cidade.

Para que essa população conheça os indicadores que podem respaldar argumen-
tos para demandas propostas pelo orçamento participativo, precisam ter acesso a esses 
e fácil entendimento desses. Para tanto, o Observatório da Cidade de Porto Alegre, 
mantido pela prefeitura, possui ferramentas para análise de dados e mapas, oferecendo  
periodicamente oficinas e contínua formação aos servidores municipais e partici-
pantes do orçamento, como delegados e conselheiros. Neste processo, incorpora-
ram-se as plataformas do IDHM e do IVS, onde são apresentados os dados destes 
índices e contextualizadas as características de desenvolvimento, vulnerabilidade, 
prosperidade e desigualdade para cada região do orçamento participativo e da 
cidade com relação a outras capitais.

Porto Alegre se situa na faixa muito alto de desenvolvimento humano, pos-
sui um IDHM de 0,805, superior ao da RM de Porto Alegre (0,762), ao do Rio 
Grande do Sul (0,746) e ao do Brasil (0,727). Em 2000, o fator de desigualdade do 
IDHM entre as regiões era de 1,75, passando para 1,47 em 2010. O aumento da 
homogeneidade – identificado não somente pela comparação de indicadores, mas 
pela redução do fator de desigualdades do IDHM de 2000 para o de 2010 entre as 
regiões – tem sido cada vez mais perceptível. O IVS de Porto Alegre apresentou, 
em 2000, o valor de 0,324 e, em 2010, 0,249; isso significa que quanto menor o 
seu valor, menor grau de vulnerabilidade apresenta o território; assim, a variação de 
-0,075 no período foi positiva para a cidade. A dimensão de infraestrutura urbana, 
que compõe o IVS, relacionada às condições habitacionais, foi a que menos avançou 
em Porto Alegre, passando de 0,329 (2000) para 0,322 (2010), uma melhoria de 
2,1%. A partir do IDHM de 0,805 e do IVS de 0,249, em 2010, a classificação 
da prosperidade social para Porto Alegre ficou em muito alta.

27. Detalhado no relatório de avaliação preliminar de resiliência do programa Desafio Porto Alegre Resiliente, disponível 
em: <https://goo.gl/dk5fy9>. 
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Com o cruzamento dos dados do MCMV com esses dois índices, pode-se 
observar se os empreendimentos estariam atendendo às áreas mais precárias da 
cidade, apontando alguns possíveis ajustes a serem implementados nas próximas 
etapas do programa, bem como para o planejamento da cidade no âmbito habi-
tacional. O MCMV foi implantado contratando unidades em todas essas ROPs, 
com exceção da ROP Ilhas, que é a mais vulnerável em termos de condições ha-
bitacionais; há também outras regiões contempladas que não apresentam o grau 
de fragilidade dessas cinco, como é o caso da ROP Sul, que, apesar de possuir um 
dos três melhores IVS na cidade, obteve a contratação de 368 unidades (figura 4).

FIGURA 4
IDHM, IVS nas ROPs – Porto Alegre (2000-2010)

4A – IDHM¹ 4B – Média IVS²

Fontes: Pnud, Ipea e FJP (2014) e Ipea (2015).  
Notas: ¹ Obtido pela média geométrica simples de três subíndices, referentes às dimensões longevidade (IDH longevidade), 
educação (IDH educação) e renda (IDH renda).

² Obtida pela média geométrica simples dos valores do IVS das UDHs que compõem as ROPs.
Elaboração das autoras.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Tanto no IDHM quanto no IVS, as cinco ROPs com menor desenvolvimento 
humano e maior vulnerabilidade, em ordem decrescente, são as mesmas: Extremo 
Sul, Restinga, Lomba do Pinheiro, Ilhas e Nordeste, todas situadas na periferia da 
cidade. A população, a renda média per capita e os indicadores de vulnerabilidade 
habitacional – como pessoas em domicílios sem energia elétrica, com paredes ina-
dequadas e com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados – em 
2010 são dados também relevantes para serem consultados (tabela 11). 
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TABELA 11
População total em domicílios particulares permanentes, pessoas em domicílios com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, com paredes inadequadas, 
sem energia elétrica, IDHM e renda per capita nas ROPs de Porto Alegre (2010)

ROP

Pessoas em 
domicílios sem 
energia elétrica  

(%)

Pessoas em 
domicílios 

com paredes 
inadequadas  

(%)

Pessoas em domicílios 
com abastecimento de 
água e esgotamento 

sanitário inadequados 
(%)

População total em 
domicílios particulares 

permanentes  
(2010)

IDHM  
(2010)

Renda per capita 
(2010)

Nordeste 0,05 6,32 0,65 37.013 0,638 469,88

Ilhas 0,67 18,3 4,98 8.311 0,659 642,58

Lomba do Pinheiro 0,38 3,82 1,1 61.967 0,683 590,83

Restinga 0,03 2,75 0,19 60.568 0,685 644,32

Extremo Sul 0,51 2,74 1,86 34.512 0,714 881,3

Norte 0,24 2,54 0,3 91.184 0,729 852,07

Glória 0 4,21 0,47 41.926 0,733 994,49

Cruzeiro 0,14 4,9 0,2 64.971 0,747 1139,73

Partenon 0 2,62 0,11 115.253 0,764 1127,81

Humaitá/Navegantes 0 7,66 0,73 43.484 0,765 1216,93

Leste 0,11 2,03 0,91 113.972 0,777 1409,81

Eixo Baltazar 0,05 2,08 0,05 100.057 0,779 1057,42

Centro Sul 0,08 2,75 0,13 109.653 0,797 1294,89

Cristal 0 4,36 0,42 27.513 0,809 1665,45

Sul 0 1,81 0,56 82.976 0,843 2127,79

Noroeste 0,07 1,39 0,17 129.906 0,89 2470,49

Centro 0,04 0,36 0,04 274.098 0,935 3646,91

Fonte: Ipea (2015).

Com o cruzamento dos AGSNs, vilas e áreas de risco, percebe-se que as 368 
unidades na ROP Sul ficaram distantes de pontos mais vulneráveis, como a Vila 
dos Sargentos ou do Beco do Adelar, que são AGSNs que possuem áreas de risco 
e estão cadastrados junto ao Demhab enquanto vilas (figura 5). 
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FIGURA 5
AGSN, vilas e áreas de risco na ROP Sul

Fonte: Google Earth. Acesso em: 11 maio 2016.

Portanto, vale atrelar a futuros estudos a origem dos ocupantes das unidades 
dos programas habitacionais, mapeando as trajetórias de modo a garantir que o fluxo 
do problema social que se deseja atingir realmente seja solucionado ou reduzido, 
pois se estas unidades não forem habitadas por famílias que realmente precisam 
e sejam oriundas destes locais mais fragilizados, os problemas de irregularidade 
fundiária continuarão a persistir e pouco será o avanço do objetivo primário de 
dirimir a vulnerabilidade habitacional. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstram os índices do IVS e IDHM, a RM de Porto Alegre, na 
última década, apresentou avanços significativos em termos de desenvolvimento 
humano e vulnerabilidade social, alcançando um patamar de prosperidade social 
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muito alta. Entretanto, a análise dos recortes intraurbanos, combinados com outros 
dados sobre infraestrutura urbana e habitação, revela que esse processo não ocor-
reu de forma igualitária e ainda persistem algumas áreas vulneráveis socialmente 
e de baixo desenvolvimento humano. Porto Alegre, assim como os municípios 
do entorno da RM, ainda possui inúmeros problemas de infraestrutura urbana, 
localizados sobretudo em áreas periféricas da RM e dos municípios. 

Em todo o país, um grande volume de investimentos em habitação e infraes-
trutura urbana vem sendo aplicado nos últimos cinco anos, parte desse montante 
direcionada para a área metropolitana de Porto Alegre. Contudo, a contraposição 
dos dados do MCMV, do deficit habitacional estimado para baixa renda e áreas 
de localização dos novos empreendimentos demonstra que o direcionamento 
desses recursos para resolução dos problemas das camadas de baixa renda ainda é 
insatisfatório, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade.

A provisão de habitações por si só não é capaz de promover melhorias perma-
nentes nas áreas carentes, por isso faz-se necessário que os investimentos públicos 
no setor habitacional sigam as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, articulada às políticas estaduais de habitação e ao planejamento municipal.
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