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8.4.6)  Índices de Qualidade de Vida 
 
8.4.6.1) Área de Influência Indireta - AII 
 
 

 Aspectos Metodológicos 
 

Para a composição do diagnóstico da temática, índice de qualidade de vida será utilizado o 
indicador sintético IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, referência em 
pesquisas socioeconômicas, o qual demonstra o nível de qualidade de vida de uma determinada 
população. Segundo o SEADE os indicadores sintéticos utilizam uma combinação de medidas 
que podem possibilitar uma caracterização mais rica e completa de determinadas situações que 
afetam indivíduos, famílias ou regiões. 
 
O IDH-M é um índice desenvolvido pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e que no Brasil, para a sua aplicação, conta com o apoio do IBGE – Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IPEA - Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas e da Fundação João Pinheiro em Minas Gerais.  
 
Este indicador municipal utiliza como dimensões de análise a longevidade, a educação e a 
renda. No cálculo final, as três dimensões possuem pesos iguais. Para a dimensão longevidade, 
utiliza-se a esperança de vida ao nascer (número médio de anos que as pessoas viveriam a 
partir do nascimento). Na dimensão educação, avalia-se a matrícula de jovens no sistema de 
ensino e a taxa de analfabetismo. Por fim, na dimensão renda, considera-se o PIB per capita. 
(SEADE, 2009).  
 
Na figura 8.4.6.1-1 observa-se a operacionalização do conceito de desenvolvimento humano. 
 

Fonte: Seade, 2009 
Figura 8.4.6.1-1 - Operacionalização do Conceito de Desenvolvimento Humano 
do IDH  
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Como mostrado na figura 8.4.6.1-1, este índice pode variar entre 0 (zero) e 1 (um), sendo uma 
proporção positiva, pois quanto maior o número, maior o índice de desenvolvimento humano. 
Consideram-se como baixo desenvolvimento humano, índices inferiores a 0,500. Índices 
considerados médios variam entre 0,500 e 0,800. Para índices acima de 0,800 considera-se alto 
desenvolvimento humano. 
 
Os dados referentes ao IDH-M utilizados para classificar a AII por centralidades quanto a este 
indicador são provenientes do SEADE (2007) através do Atlas do Trabalho e Desenvolvimento 
da Cidade de São Paulo. Este Atlas classifica os distritos do município de São Paulo com o IDH-
M. 
 

 Análise Socioespacial do IDH-M na AII 
 
Para analisar a qualidade de vida na AII foi elaborado o cartograma 8.4.6.1-1, no qual é possível 
observar o IDH-M entre as centralidades. 
 
Nenhuma centralidade da AII obteve índices inferiores a 0,500, que indicam baixo 
desenvolvimento humano. Os índices variaram de 0,769 (centralidade Brasilândia) até 0,957 
(distritos Jardim Paulista e Perdizes), que indicam médio a alto desenvolvimento, 
respectivamente. 
 
As centralidades ao sul da marginal do rio Tietê destacaram-se, pois todas as centralidades 
apresentaram índices que indicam alto desenvolvimento humano, já às centralidades ao norte 
da marginal do rio Tietê apresentaram índices que indicam médio a alto desenvolvimento 
humano. 
 
Boa parte das centralidades, principalmente as localizadas ao sul da marginal do Tietê 
obtiveram índices de desenvolvimento humano superiores ao do município de São Paulo, que 
obteve em 2000 índice de 0,841. 
 
Porém, apesar dos bons índices apresentados é importante ressaltar que esse indicador foi 
aplicado na escala dos distritos da AII, e desta forma, acabou não retratando a vulnerabilidade 
social que estão submetidas pequenas parcelas da população da AII. 
 
Com intuito de observar essa parcela da população mais vulnerável à pobreza, geralmente 
morando em favelas ou habitações precárias, foi gerado para a AID o cartograma 8.4.6.1-2 com 
a classificação dos setores censitários da AID pelo IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social, o qual permite uma análise mais detalhada. 
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Cartograma 8.4.6.1-1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal entre as 

Centralidades da AII. 
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8.4.6.2) Área de Influência Direta – AID  
 

 Aspectos Metodológicos 
 

O indicador sintético utilizado para a AID foi o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, 
tendo em vista as possibilidades de uso na escala intraurbana, assim como a abordagem multi-
temática que considera os dados da pesquisa censitária do IBGE. 
 
O IPVS foi elaborado para suprir as deficiências de análise do IPRS – Índice Paulista de 
Responsabilidade Social e do IDH-M, que não chega a uma escala intraurbana capaz de 
mostrar as desigualdades sociais e territoriais internamente a um município, nem a segregação 
espacial que ocorre principalmente nas grandes cidades.  
 
O IPVS utiliza de forma integrada os indicadores de renda, escolaridade e o ciclo de vida 
familiar. Os dados são provenientes do Censo Demográfico 2000 do IBGE, portanto, a escala de 
análise corresponde aos setores censitários, que é a menor unidade territorial de pesquisa 
censitária, com informação em escala intraurbana, que possibilitaram para o indicador de 
vulnerabilidade social envolver a dimensão espacial, pois “o local de residência de pessoas e 
famílias não só é resultado, mas também influencia suas condições de vida.” (SEADE, 2009).  
 
De forma geral, o IPVS possui as seguintes características básicas: 
 

 Tipologia derivada da combinação entre duas dimensões – socioeconômica e 
demográfica - que agrega aos indicadores de renda, escolaridade e ciclo de vida familiar, 
e classifica o setor censitário em seis grupos de vulnerabilidade social; 

 
 Fornece ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das condições de 

vida de seu município, com a identificação e a localização espacial das áreas que 
abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza; 

 
 Revela a desigualdade social existente nas grandes áreas urbanas, nem sempre 

reveladas em indicadores de âmbito municipal, como o IPRS; 
 

 Identificam áreas segundo os graus de vulnerabilidade de sua população residente, 
auxiliando na definição de áreas prioritárias para o direcionamento de políticas públicas, 
em especial as de combate à pobreza. 

 
Os componentes do IPVS são: 
 

 Anos médios de estudo do responsável pelo domicílio; 
 % de responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo; 
 % de responsáveis com renda até 3 salários mínimos; 
 Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio; 
 % de responsáveis pelos domicílios alfabetizados; 
 Idade média do responsável pelo domicílio; 
 % de responsáveis com idade até 29 anos; 
 % de pessoas com até 4 anos no total de residentes. 
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Vale lembrar que, os setores censitários do IBGE são definidos pelo agrupamento contíguo de 
aproximadamente 300 domicílios, independentemente do porte populacional do município onde 
se localizam. A metodologia utilizada é a Análise Fatorial e Análise de Agrupamentos. 
 
Os grupos classificados pelo IPVS estão indicados no quadro 8.4.6.2-1 abaixo. Sendo que a 
caracterização de cada um está exposta na sequência. 
 

Quadro 8.4.6.2-1 
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

 

Dimensões 
Grupo 

Socioeconômica Ciclo de Vida Familiar 
IPVS 

1 Muito Alta Famílias Jovens, Adultas ou Idosas 
Nenhuma 

Vulnerabilidade 

2 Média ou Alta Famílias Idosas 
Vulnerabilidade 

Muito Baixa 

Alta Famílias Jovens e Adultas 
3 

Média Famílias Adultas 
Vulnerabilidade Baixa 

4 Média Famílias Jovens Vulnerabilidade Média 

5 Baixa Famílias Adultas e Idosas Vulnerabilidade Alta 

6 Baixa Famílias Jovens 
Vulnerabilidade 

Muito Alta 
Fonte: Seade, 2009 

 
 
GRUPO 1 - NENHUMA VULNERABILIDADE: engloba os setores censitários em melhor 
situação socioeconômica (muito alta), com os responsáveis pelo domicílio possuindo os mais 
elevados níveis de renda e escolaridade. Apesar do estágio das famílias no ciclo de vida não ser 
um definidor do grupo, seus responsáveis tendem a ser mais velhos, com menor presença de 
crianças e de moradores nos domicílios, quando comparados com o conjunto do estado de São 
Paulo. 
 
GRUPO 2 - VULNERABILIDADE MUITO BAIXA: abrange os setores censitários que se 
classificam em segundo lugar no Estado, em termos da dimensão socioeconômica (média ou 
alta). Nessas áreas concentram-se, em média, as famílias com maior número de idosos. 
 
GRUPO 3 - VULNERABILIDADE BAIXA: formado pelos setores censitários que se classificam 
nos níveis altos ou médios da dimensão socioeconômica e seu perfil demográfico caracteriza-se 
pela predominância de famílias com membros jovens e adultos. 
 
GRUPO 4 - VULNERABILIDADE MÉDIA: composto pelos setores que apresentam níveis 
médios na dimensão socioeconômica, estando em quarto lugar na escala em termos de renda e 
escolaridade do responsável pelo domicílio. Nesses setores concentram-se famílias jovens, isto 
é, com forte presença de chefes jovens (com menos de 30 anos) e de crianças. 
 
GRUPO 5 - VULNERABILIDADE ALTA: engloba os setores censitários que possuem as piores 
condições na dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os dois grupos em que os chefes 
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de domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos de renda e escolaridade. Concentra 
famílias com maior número de idosos, com menor presença de crianças. 
 
GRUPO 6 - VULNERABILIDADE MUITO ALTA: possui as piores condições socioeconômicas 
(baixa), com grande concentração de famílias constituídas por jovens. A combinação entre 
chefes jovens, com baixos níveis de renda e de escolaridade e presença significativa de 
crianças, permite inferir ser este o grupo de maior vulnerabilidade à pobreza. 

 
 

 Distribuição do IPVS na AID 
 

A vulnerabilidade social da AID foi analisada a partir do “Mapa da Distribuição do IPVS na AID” 
(MSE-LLJ-04) / ANEXO: CARTOGRAFIA, no qual a centralidade Brasilândia aparece em 
destaque, como a que possui maior quantidade de setores censitários considerados com alta e 
muito alta vulnerabilidade social (Grupo 5 e 6), enquanto a centralidade Perdizes possui a 
maioria dos setores censitários considerados com nenhuma vulnerabilidade social (Grupo 1).   
 
A grande quantidade de setores censitários classificados com vulnerabilidade alta e muito alta 
na centralidade Brasilândia relaciona-se com o padrão de ocupação desta centralidade, 
composto por diversas habitações precárias e certas áreas classificadas como favelas, conforme 
os dados da Emplasa - Unidades de Informações Territorializadas (2008). 
 
Desta forma, a centralidade Brasilândia mostra-se mais vulnerável à pobreza, pois apresenta 
maior quantidade de setores censitários com alta e muito alta vulnerabilidade social, já as 
centralidades ao sul da marginal obtiveram melhores índices, tendo apenas dois setores 
censitários (onde se localiza a favela do Sapo) classificados com muito alta vulnerabilidade 
social.  
 
A condição socioeconômica que torna a população da centralidade Brasilândia mais vulnerável 
se deve aos baixos rendimentos, com grande concentração de famílias constituídas por chefes 
de família jovens e com baixo nível de escolaridade, associado a elevado número de crianças 
que constituem a unidade familiar. 
 
As centralidades Freguesia do Ó e Lapa apresentam majoritariamente setores classificados com 
vulnerabilidade muito baixa. Entretanto, na centralidade Freguesia do Ó, apenas seis setores 
censitários foram classificados com nenhuma vulnerabilidade, sobretudo aqueles que 
correspondem à condomínios residenciais fechados. Já na centralidade Lapa, os setores com 
nenhuma vulnerabilidade estão principalmente na divisa com a centralidade Perdizes, 
notadamente ao sul da linha férrea da CPTM. 
 
As centralidades Perdizes e Consolação/Jardins apresentam, de forma geral, uma população 
provida de médio e alto rendimento, cuja demografia predominante é dada por chefes de família 
em idade adulta e com alto nível de escolaridade. Isto resulta no IPVS de nenhuma 
vulnerabilidade, como dito anteriormente.  
 
As centralidades Consolação/Centro e Liberdade mostram-se com diferenças internas em 
relação à vulnerabilidade social. Em ambos os casos a vulnerabilidade social aumenta em 
direção ao centro do município (distrito da Sé). Por outro lado, a tendência é diminuir a 
vulnerabilidade social quando se segue em direção às centralidades Consolação/Jardins e 
Perdizes.  
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Analisando o “Mapa da Distribuição do IPVS na AID” – (MSE-LLJ-04) / ANEXO: CARTOGRAFIA 
identifica-se que existe uma dimensão espacial da pobreza, em que a população de áreas 
periféricas (centralidade Brasilândia) é mais vulnerável socialmente do que a população que 
reside na região pericentral do município de São Paulo, representada na AID pelas centralidades 
Perdizes, Consolação/Jardins, Consolação/Centro e Liberdade. 
 
Vale ressaltar que, o município de São Paulo congrega desigualdades socioambientais entre os 
espaços intraurbanos, havendo então apropriação seletiva deste espaço. Sendo assim, ocorrem 
disputas do mercado imobiliário pelos lugares mais propícios a acumulação do capital. Isto 
acontece em locais de maior fluidez e infraestruturas, bem como onde estão previstos projetos 
de “requalificação urbana”, de forma a agregam valor ao espaço urbano (CARLOS, 2007). 
 
De fato a ação do mercado imobiliário promove a valorização com tendência a especulação 
imobiliária dos imóveis, tornando os terrenos mais caros, segregando a população de baixa 
renda.  
 
O resultado disso é o deslocamento desta população de baixa renda para os espaços de menor 
fluidez e com infraestruturas limitadas, onde o valor da terra é menor, localizado em áreas 
periféricas do município, ampliando o tempo para os deslocamentos. Ou seja, a população de 
baixa renda é obrigada a gastar mais tempo entre o local onde moram e o trabalho, este 
geralmente em um local mais central do município (ver Mapa da Densidade de Empregos da 
AID (MSE-LLJ-02).  
 
Além do trabalho, existe a busca por prestação de serviços, comércio, lazer, educação, saúde e 
etc. Sendo assim, a mobilidade urbana é uma das condicionantes da qualidade de vida urbana, 
garantindo o acesso e o direito à cidade, conforme apresentado por Lefebvre (1991). 
 
Portanto, a dimensão espacial também é um atributo da pobreza a ser considerado e o IPVS 
reforça esse entendimento. Na AID existe a dimensão espacial da pobreza, pois quanto mais 
distante do sudeste da AID, que corresponde ao “centro” do trabalho, do comércio e dos 
serviços de educação, cultura, lazer e saúde, maior a vulnerabilidade social, como pode ser visto 
na centralidade Brasilândia.  
 
Todas as políticas, programas e projetos que tornem maior a mobilidade entre esses espaços 
serão benéficas para esta população mais vulnerável, já que haverá um potencial de uso e 
aproveitamento dos empregos, serviços e equipamentos urbanos localizados na porção sudeste 
da AID. Neste contexto se insere a linha 6 – Laranja do Metrô/SP, que irá contribuir para 
encurtar o espaço e tempo dos deslocamentos desta população mais vulnerável, superando em 
parte a dimensão espacial da pobreza. 
 
 
 
 
 


