
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


