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RESUMO 

 

O uso de índices tem sido bastante explorado para dar suporte às atividades de 

planejamento e gestão. Trata-se de um recurso que permite conhecer e comparar variáveis 

relativas às condições de vida da população. No caso das cidades brasileiras, alguns desses 

índices evidenciam a desigualdade socioeconômica do país, um problema que persiste da 

escala regional a local. Atentando para a esfera da desigualdade urbanística este trabalho 

buscou evidenciar a diferenciação espacial das características da infraestrutura urbana na 

cidade do Recife. A metodologia adotada foi à construção de um índice via Análise de 

Componentes Principais - ACP com dados coletados no censo demográfico 2010. O 

resultado demonstra que, embora haja uma fragilidade dos dados na escala intramunicipal, 

a distribuição desigual de uma infraestrutura urbana adequada representa mais um 

problema a ser enfrentado pela população mais carente na cidade. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O problema da desigualdade no Brasil é histórico e representa um dos principais entraves 

ao seu desenvolvimento pleno, ou seja, não apenas econômico, mas também, social. 

Alguns índices demonstram está disparidade como o IDH (Índice de desenvolvimento 

Humano) e o Índice de Gini, cujos valores são apoiados em variáveis socioeconômicas 

como: educação, expectativa de vida e renda.  

 

A cidade do Recife apresentou uma melhora do IDH municipal nas últimas décadas, de 

0,660 em 2000 para 0,772 em 2010 (PNUD, IPEA, FJP), contudo, alguns anos antes o 

Atlas de desenvolvimento Humano da cidade demonstrou que em seu espaço intraurbano 

estes valores podem variar de 1 a 22 quando se compara a Renda per capita entre a 

unidade mais pobre e mais rica (BITOUN, 2005). 

 

Embora a discussão sobre a desigualdade sempre recaiam sobre estes dados ela se estende 

a outras esferas como a desigualdade urbanística (condições habitacionais, saneamento, 

etc.), que de acordo com Maricato (2002) sempre teve menos reconhecimento que outros 

tipos de desigualdade no país mesmo estando diretamente relacionado à qualidade da vida 

urbana em todas as cidades. Partindo desta convicção de que a desigualdade de acesso a 

uma infraestrutura urbana adequada representa mais um problema na condição de exclusão 

social a que está submetida grande parte da população, este trabalho tem por objetivo 

evidenciar através da criação de um índice a dimensão da desigualdade urbanística na 

cidade, tendo por base os dados sobre as características do entorno dos domicílios 

incorporados no ultimo censo demográfico.  



2  AS CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DO ENTORNO DOS DOMICÍLIOS 

 

De acordo com publicação do IBGE, as Características Urbanísticas do Entorno dos 

Domicílios fornecem um quadro sobre a infraestrutura urbana dos lugares, com destaque 

para aspectos relacionados à circulação e ao meio ambiente. Tais dados foram coletados no 

período de preparação para o Censo Demográfico 2010 com uma cobertura de 96% dos 

setores urbanos. Diversas variáveis foram investigadas considerando-se como unidade de 

verificação a face da quadra, segmentos de logradouros 
1
, onde se localizam os domicílios 

pesquisados, sendo observado se na face averiguada ou na face confrontante, existiam: 

iluminação pública, pavimentação, bueiro ou boca de lobo, vala, meio-fio/guia, rampa para 

cadeirante, arborização e acumulo de lixo.  

 

As informações sobre o Censo Demográfico estão disponibilizadas na internet em 

diferentes classificações e escalas. É preciso ressaltar o caráter estático destes dados, pois 

eles representam o momento específico em que foram coletados e, certamente, já podem 

ter passado por transformações. Além disso, estes dados possuem escopo limitado devido à 

impossibilidade de coletá-los em áreas onde não havia identificação de face de quadra no 

banco de dados do IBGE, pois isso impedia sua associação com os domicílios (geralmente 

áreas de aglomerados subnormais). Ainda assim, tais dados permitem o conhecimento e a 

análise das características urbanísticas em diferentes escalas, com dados muitas vezes 

negligenciados nos diversos estudos sobre o espaço urbano. 

 

2.1 A construção do Índice sobre as Características do Entorno dos Domicílios - 

ICED 

 

O uso índices tem sido bastante explorado para dar suporte às atividades de planejamento e 

gestão. Através deles é possível avaliar as condições de vida da população, permitindo 

comparações espaços-temporais. Exemplos como o Índice de Concentração de Extremos –

ICE, apresentado por Silva (2012), o Índice de Qualidade de Moradia – IQM, apresentado 

por Figueiredo Filho et al. (2013) e o Índice Socioambiental – ISA, apresentado por CRUZ 

e SÁ (2014), inspiraram a construção do Índice das Características do Entorno do 

Domicílios (ICED).  

 

Optou-se por usar a Análise Fatorial (AF) para uma análise exploratória dos dados cujo 

objetivo é a simplificação ou redução do número de variáveis escolhidas para representar 

dimensões socioespaciais. De acordo com Fávero et al. (2009, p. 235) a Análise Fatorial “é 

uma técnica multivariada de interdependência que busca sintetizar as relações observadas 

entre um conjunto de variáveis inter-relacionadas, buscando identificar fatores comuns”. 

Ou seja, ela permite representar um conjunto de variáveis originais através da criação de 

fatores. A técnica de extração utilizado para a obtenção do índice foi à redução por meio da 

Análise de Componentes Principais (ACP)
2
 que, de acordo com Figueiredo Filho et al. 

(2013, p.69) permite estimar em que medida a correlação entre as variáveis observadas 

podem ser agrupadas em um número menor de variáveis, permitindo assim, a criação de 

um índice representativo das varáveis utilizadas.  

                                                 
1
 Considera-se face cada um dos lados da quadra, contendo ou não domicílios ou estabelecimentos e  o 

logradouro é uma área pública de circulação de pessoas, veículos e mercadorias, reconhecida pela 

comunidade, na maioria das vezes, associada a um nome de conhecimento geral (IBGE, 2010).  
2
 Para informações sobre o desenvolvimento do modelo matemático e lógico da AF e sobre a Técnica ACP 

ver Fávero et al. (2009, p. 237 a 240).  

 



 

O primeiro passo para a construção do ICED foi relativizar os dados sobre as 

características do entorno dividindo-os pelo número de domicílios sem atribuição de pesos 

diferenciados. O quadro abaixo exibe as variáveis escolhidas e o detalhamento de seu 

significado:  

 

VARIÁVEIS DAS CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO DOS DOMICÍLIOS 

 Percentual de domicílios cuja face possui 

iluminação pública 
Pelo menos um ponto fixo (poste) 

 Percentual de domicílios cuja face possui 

pavimentação 

Cobertura da via pública com asfalto, cimento, 

paralelepípedos, pedras etc. 

 Percentual de domicílios cuja face possui 

calçada 

Caminho calçado ou pavimentado, destinado à 

circulação de pedestres, quase sempre mais alto 

que a parte do logradouro em que trafegam os 

veículos. 

 Percentual de domicílios cuja face possui 

bueiro/boca de lobo 

Abertura que dá acesso a caixas subterrâneas, por 

onde escoa a água proveniente de chuvas, etc. 

 Percentual de domicílios cuja face não tem 

esgoto a céu aberto 

Vala: córrego ou corpo d’água onde habitualmente 

ocorre lançamento de esgoto doméstico; ou valeta, 

por onde escorre, na superfície, o esgoto doméstico 

a céu aberto. 

 Percentual de domicílios cuja face não tem 

lixo acumulado nos logradouros 

Local de depósito e acúmulo de lixo (a existência 

de caçamba de serviço de limpeza não foi 

considerada como lixo acumulado em via pública) 

 

Quadro 1: Conjunto de variáveis do ICED 
Fonte: Censo 2010 

 

O cálculo do porcentual dos dados resultou da divisão do número de domicílios com 

registro de coleta pelo número total de domicílios do setor censitário, o que nos dá a 

dimensão de defasagem em relação à coleta de dados sobre as características do entorno 

por bairros, como será demonstrado nas figuras 1 e 2: 

 



 
 

Fig. 1 Porcentagem de coleta da variável Iluminação  
 Fonte: IBGE/Censo 2010. Editoração gráfica: Luciana Cruz 

 

 
 

Fig. 2 Porcentagem de coleta das variáveis: pavimentação, calçada, bueiro, esgoto e lixo. 
 Fonte: IBGE/Censo 2010. Editoração gráfica: Luciana Cruz 



Diante deste problema, mesmo lidando com dados do universo, estes serão considerados 

como dados amostrais. Algumas características do entorno (meio-fio/guia, rampa para 

cadeirante e arborização) não foram consideradas na construção deste índice, pois ele foi 

elaborado com o intuito de correlacioná-lo a outras variáveis em outra pesquisa. Contudo, 

tais variáveis podem ser agregadas para formar outros índices, inclusive, que considerem 

não apenas os aspectos físicos do ambiente, mas também, aspectos socioeconômicos.  

 

De qualquer forma, acredita-se que as variáveis elencadas representam elementos que 

denotam qualidade dos espaços públicos e serviços necessários à consolidação da 

cidadania, uma vez que, a ausência de iluminação adequada, dificulta a visibilidade, 

aumenta a sensação de insegurança e possibilita a ocorrência de crimes. A ausência de 

pavimentação, calçadas e bueiros dificulta o deslocamento de pessoas e veículos. E todas 

elas denotam ausência do poder público permitindo que estes espaços sejam 

estigmatizados e apropriados para outros fins que não o bem comum.  

 

Para averiguar o número de fatores a serem extraídos, utilizamos o critério de Kaiser, o 

qual afirma que se deve considerar apenas fatores com autovalor maior que 1 como 

demonstra o gráfico (1): 

  
 

Fig. 3 Gráfico de Dispersão dos componentes no Scree Plot. 

Este gráfico demonstra que dos fatores gerados pela AF apenas um deles ultrapassa o valor 

1. Isto significa que um único fator foi necessário para conseguir exprimir de forma 

reduzida o fenômeno multivariado que chamamos de Índice das Características do Entorno 

dos Domicílios (ICED). As variáveis escolhidas possuem um elevado grau de correlação 

entre si como demonstrado na matriz de correlação (Quadro 2), ou seja, pode-se dizer que 

a presença de uma está fortemente relacionada à presença da outra. 

O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) assegura a adequação da matriz (Quadro 3). Neste 

teste os valores variam entre 0 e 1, o que significa que quanto mais próximo de 1 mais 

adequada é a aplicação da técnica. Neste caso o valor fornecido foi 0,841, atestando sua 

adequabilidade.  

 

O teste de Esfericidade de Bartllett (Quadro 3), que tem o mesmo objetivo do anterior, 

mostra um nível de significância (valor-p <0,001) que conduz a rejeição da hipótese nula 



(H0) de que a matriz de correlações é uma matriz identidade (na qual não haveria 

correlação entre as variáveis). Desta forma, o fator gerado é adequado e compartilha um 

percentual elevado de variância com cada uma das variáveis, como exposto na tabela de 

comunalidades (Quadro 4) que também varia de 0 a 1.  

 

 
 

Quadro 2 Matriz de correlação 

 
 

Quadro 3: Testes KMO e Bartlett’s 
 

 
 

Quadro 4: Comunalidades 

 

O fator gerado é capaz de explicar 81,95% da variância dos dados originais (Quadro 5). No 

geral, todas as variáveis apresentam alta carga no fator, como pode ser visto na matriz dos 

componentes (Quadro 6) na sequencia: 

  

 
 

Quadro 5: Total de variância explicada 



 
 

Quadro 6: Matriz de Componentes 

 

Como evidenciado, nos quadros de 2 a 6, as variáveis são fortemente correlacionadas o que 

sinaliza que a redução de dados foi uma técnica apropriada para adequar informações. 

Contudo, a limitação dos dados sobre as características do entorno nos bairros com áreas 

de aglomerados sem identificação de face limitam o conhecimento sobre a realidade dessas 

áreas.  

 

2.2 Análise espacial do ICED na cidade do Recife 

 

Metrópole com destacada posição na região nordeste em termos econômicos, a cidade do 

Recife é também uma das cidades mais desiguais do país. Araújo e Araújo (2005) 

explicam que ao reproduzir o padrão de desenvolvimento nacional, no qual predominou 

uma industrialização voltada para atender à demanda das classes de mais alta renda ao 

mesmo tempo em que a urbanização ampliava a oferta de pessoas à procura de emprego 

nas atividades urbanas, as oportunidades de inserção decente de grande parte dos 

habitantes na vida da cidade foram bloqueadas, resultando em diversos problemas sociais e 

de infraestrutura.  

 

O território da cidade divide-se como um mosaico de diferentes classes sociais, 

infraestrutura urbana e condições habitacionais. Como ilustra as fotos a seguir: 

 
  

   
 

Figuras 4 e 5 – Desigualdade no bairro de Boa Viagem na zona sul e Praça com  

acumulo de lixo no bairro de Nova Descoberta na zona norte. 
Fotos: Luciana Cruz / 2014. 

 



 
 

Fig. 6 – Vista das torres gêmeas no bairro de São José e 

 das palafitas na comunidade dos Coelhos.  
Foto: autor desconhecido / Disponível em: blogln.ning.com 

 

Bitoun (2005) dá ênfase à desigualdade como categoria central para pensar o espaço 

geográfico Recifense. Analisando o padrão espacial de desigualdade ele dividiu a cidade 

em três grandes áreas: o anel periférico, o anel intermediário e o anel central. 

 

A área denominada de “anel periférico” é composta por colinas ocupadas a partir dos 

anos 40 do século passado onde predominam valores baixos de IDH e de Renda e onde, 

entre a Unidade mais rica e a mais pobre. Neste recorte a renda per capita varia de 1 a 2; 

abrigando cerca de 40% da população total da cidade. Já a área denominada de “anel 

intermediário” é composta por planícies que agrupam também cerca de 40% da 

população, na qual se observam valores altos, baixos e médios de IDH, predominando os 

últimos e om a renda per capita entre a unidade mais pobre e mais rica varia de 1 a 10. E 

por fim, uma terceira área denominada “anel central”, formado por unidades onde 

residem 20% da população da cidade seja no centro histórico e sua extensão para oeste, 

seja na Zona Sul onde foi edificada na segunda metade do século XX a cidade moderna. 

Esse anel constitui o centro de atividade principal da aglomeração metropolitana, 

agrupando cerca dos 2/3 das empresas registradas oficialmente que recebeu os mais 

contínuos e importantes investimentos públicos e privados. A seguir a figura 7 ilustra essa 

divisão: 

 



 
 

Fig.7: Mapa de divisão entre os anéis periférico, intermediário e central. 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife - Bitoun, 2005. 

Devido a esta heterogeneidade interna do espaço urbano recifense, a espacialização do 

ICED foi feita por setores censitários, de forma a permitir um maior nível de detalhes nesta 

distribuição. Contudo reitera-se a fragilidade dos dados no nível intramunicipal, que além 

do já mencionado problema de coleta nas áreas de aglomerados subnormais, possui 5 

bairros em que não há registros sobre as características do entorno no arquivo do Censo 

disponibilizado. Estes bairros (Alto José Bonifácio, Alto Santa Terezinha, Córrego do 

Jenipapo, Morro da Conceição e Bairro do Recife) estão representados em branco no 

mapa.  

 

O índice é padronizado, ou seja, tem média zero e desvio padrão igual a um, e foi 

calculado tendo o setor censitário como unidade de análise. Quanto mais próximo de 1 

melhor a condição das características do entorno do setor. O mapa (2) a seguir ilustra o 

resultado da distribuição do ICED na cidade: 



 

 
 

Fig. 8: Mapa de distribuição do Índice das Características dos Entorno dos 

 Domicílios por setores censitários do Recife 
Fonte: Censo 2010 - IBGE / Elaboração – Editoração gráfica: Luciana Cruz. 

 

O mapa de distribuição do ICED demonstra que os setores com as piores condições das 

características do entorno dos domicílios coincide com as comunidades carentes, em 

especial as áreas de morros da zona norte da cidade, especialmente nos bairros de Nova 

Descoberta, Vasco da Gama, Guabiraba, Água Fria, entre outros. Porém, este resultado 

pode estar relacionado a limitações da coleta de dados pelo IBGE, o que requer uma 

averiguação in loco. Os setores com as melhores condições do ICED concentram-se nas 

áreas nobres da cidade, como era de se esperar, podendo-se observar suas áreas bem 

marcadas com índice de 0,8 a 1 que engloba os bairros: Aflitos, Graças, Casa Forte, 

Jaqueira, Parnamirim, entre outros, ao norte, e o bairro de Boa Viagem, ao Sul. 



 

De forma geral, a distribuição do ICED no Recife reforça a grande desigualdade existente 

na cidade, já exposta pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Recife (2005). Contudo, 

a incorporação das variáveis do entorno dos domicílios evidencia que esta desigualdade 

abrange também outra dimensão, revelando precárias condições de infraestrutura urbana 

em algumas áreas pela ausência de elementos que denotam qualidade de vida e a presença 

ativa do poder público na organização do espaço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disponibilidade de dados sobre as características urbanísticas das cidades brasileiras 

chama a atenção para mais uma dimensão da desigualdade socioespacial a que está 

submetida a população. No caso do Recife, apesar das limitações dos dados ao nível 

intramunicipal, foi possível averiguar a desigualdade na oferta de insfraestrutra urbana que, 

está também relacionada às demais formas de desigualdade, como as evidenciadas no Atlas 

de Desenvolvimento Humano no Recife (2005), tornando-se assim, mais um problema a 

ser enfrentado pela população mais carente na cidade.  

 

Contudo, a incorporação destas novas variáveis revela que manutenção das condições 

precárias de infraestrutura urbana em algumas áreas da cidade denota a ausência do poder 

público na oferta de serviços básicos e na organização do espaço na cidade. Sendo assim, 

considera-se de suma importância a promoção do debate sobre o papel do planejamento e 

na gestão do espaço intraurbano na ação de resolver velhos problemas urbanísticos que 

reforçam as condições de desigualdade a que está submetida grande parte da população.  
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