
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. 
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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 
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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.
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