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Frente a um contexto de contínua persistência da vulnerabilidade 
sócio-territorial, mesmo em fase de conjuntura política de 
crescimento da renda e desenvolvimento social, muito se debateu 
sobre a conceituação de indicadores de análise socioeconômica, que 
em grande medida se relacionam ao conceito de Desenvolvimento 
Humano. O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social Territorial (IPVS 
/ Seade), seguindo esta linha, busca classificar a vulnerabilidade da 
Região Metropolitana de São Paulo através de uma matriz de análise 
que considera a Educação, Longevidade e Riqueza da população. No 
entanto, esse estudo ainda carece de incorporar dimensões das 
condições de precariedade territorial (urbana e rural) que compõem 
a vulnerabilidade com reflexo na vida cotidiana das dinâmicas 
metropolitanas. Para tanto, buscou-se incrementar a perspectiva da 
situação de vulnerabilidade para conceituar a elaboração da 
Macrozona de Redução da Vulnerabilidade Sócio Territorial. 
Acrescenta-se, nesse quadro, o levantamento de domicílios que não 
possuem atendimento à rede de água e/ou à rede de esgotos e/ou à 
coleta de lixo, assim como os domicílios do tipo-cômodo, em áreas 
de risco ou considerados precários. Essa perspectiva da situação 
presente deve ser ainda acrescida dos cenários previstos ao 
crescimento populacional na Metrópole, para uma avaliação e 
debate sobre as questões ONDE ADENSAR e onde não se deve 
adensar, em função de se reverter o processo de segregação sócio 
espacial metropolitana.  






























































