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APRESENTAÇÃO 

  

A presente metodologia desenvolveu-se como uma iniciativa premente nos esforços de 

identificação e qualificação dos moradores em faixas de domínio de empreendimentos rodoviários 

do Sistema Nacional de Viação (SNV), atentando-se para a caracterização daqueles moradores 

que apresentam uma notória condição de vulnerabilidade socioeconômica. Tal distinção 

qualitativa torna-se imprescindível para redirecionar as diretrizes e orientações dos programas de 

reassentamento involuntário a serem impetrados, doravante, pelo DNIT – Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes, em função, especificamente, de empreendimentos viários. 

Embora patentes as existências de ocupações irregulares nas áreas afetas às rodovias, 

faixas de domínio e áreas não edificantes, o desafio evidente estabelece-se pelo fato de o Estado, 

historicamente, não ter conseguido gerenciar adequadamente suas áreas, permitindo a 

cristalização de estruturas sociais nas ocupações, incluindo-se o estabelecimento de elos 

culturais, identitários e de pertencimentos. 

 Até o presente momento, os reassentamentos compulsórios e as indenizações de 

benfeitorias/edificações em áreas de faixas de domínio de empreendimentos rodoviários federais 

possuem, por fundamentação legal, o estrito atendimento a condicionantes pertinentes ao 

processo de Licenciamento Ambiental. Vale destacar ainda que, à guisa do Decreto-lei n° 3.365, 

de 21 de junho de 1941, quaisquer benfeitorias e edificações que estejam na área das faixas de 

domínio de empreendimentos rodoviários federais devem ser objetos de reintegração de posse 

por parte do Poder Público, sem direito a qualquer tipo de indenização. Portanto, as diretrizes 

legais que disciplinam tal temática contemplam o atendimento, por vezes conflitante, entre a 

concordância da Legislação Ambiental e a indisponibilidade dos bens públicos do Estado. 

 Em face do exposto, torna-se imprescindível definir uma posição institucional que atenda 

tanto às exigências ambientais quanto aos ditames do Decreto-lei supracitado, buscando, nesse 

ínterim, salvaguardar a parcela populacional classificada como socialmente vulnerável residente 

em áreas públicas ao longo das faixas de domínio. A esse respeito, os conflitos jurídicos devem 

ser evitados, conforme recomendação de diretriz do DNIT para a elaboração dos Programas de 

Reassentamento1. 

 O conceito de vulnerabilidade socioeconômica vem ganhando, sobremaneira no último 

quartel de século, uma importante dimensão no âmbito das políticas públicas brasileiras, 

escrutinizando e caracterizando de modo mais detalhado as classes socioeconômicas que 

compõem heterogeneamente o território nacional. Se outrora a classificação socioeconômica 
                                                        

1 IS-14 – Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda (Anexo B.15, contido nas Diretrizes 
Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários – Publicação DNIT-IPR-729). 
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brasileira balizava-se em uma bipartição de nítido caráter dualístico entre pobreza e riqueza, a 

representação da realidade nacional tem, atualmente, priorizado descrições mais minuciosas do 

conteúdo socioterritorial, pautadas em variáveis qualitativas e quantitativas capazes de elucidar a 

pobreza em parâmetros para além do viés meramente econômico: afora as caracterizações de 

renda, a vulnerabilidade socioeconômica se define em torno das condições de acesso a serviços e 

direitos básicos (moradia, saneamento básico, abastecimento de água, energia elétrica, saúde, 

educação, segurança, transporte público etc.). 

 Em suma, a vulnerabilidade socioeconômica pode ser definida como um indicador que: 

 
traduz a situação em que o conjunto de características, recursos e habilidades 
inerentes a um dado grupo social se revelam insuficientes, inadequados ou difíceis 
de lidar com o sistema de oportunidades oferecido pela sociedade de forma a 
ascender a maiores níveis de bem-estar ou diminuir probabilidades de 
deterioração das condições de vida de determinados atores sociais. Esta situação 
pode se manifestar, em um plano estrutural, por uma elevada propensão à 
mobilidades descendente desses atores e, no plano mais subjetivo, pelo 
desenvolvimento de sentimentos de incerteza e insegurança entre eles. 
(ABRAMOVAY, 2002, p.30)2. 

 
 Dessa forma, 
 

O conceito de vulnerabilidade ao tratar da insegurança, incerteza e exposição a 
riscos provocados por eventos socioeconômicos ou ao não acesso a insumos 
estratégicos apresenta uma visão integral sobre as condições de vida dos pobres, 
ao mesmo tempo em que considera a disponibilidade de recursos e estratégias 
para que estes indivíduos enfrentem as dificuldades que lhe afetam. (VIGNOLI; 
FILGUEIRA, 2001 apud ABRAMOVAY, 2002, p.34-5). 
 

Baseado nessa conceituação, o estabelecimento de critérios e variáveis relacionados a 

populações impactadas por empreendimentos viários federais, possibilita a estruturação de 

índices de vulnerabilidade que serão apresentados sequencialmente nos instrumentos 

(questionários) intitulados PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 
PARA FINS DE REASSENTAMENTO – DNIT (Anexo 1) e PESQUISA BÁSICA DE 
VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA – 
DNIT (Anexo 3). 

 

 

 

 

Artur Monteiro Leitão Júnior 

 

                                                        

2 ABRAMOVAY, M. (Org.). Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para as 
políticas públicas. Brasília: UNESCO / BID, 2002. 
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INTRODUÇÃO 
  

 As faixas de domínio possuem como finalidade precípua servir como área de apoio à faixa 

de rodagem sob o intuito de garantir a segurança dos usuários, funcionar como acostamento para 

veículos, servir de área de escoamento de águas pluviais, proteger o leito de rolamento de 

deslizamentos ou queda de barreiras, além de permitir uma maior visibilidade aos motoristas. 

Ademais, tais faixas de domínio – cujas larguras são estipuladas pelos projetos específicos de 

cada rodovia – também se destinam ao posterior aumento da capacidade das rodovias, 

possibilitando a construção de vias laterais ou mesmo obras de duplicação. Adicionalmente à faixa 

de domínio, existem ainda as faixas non aedificandi3 – isto é, uma reserva territorial não-edificável 

de 15 (quinze) metros, ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, de cada 

lado. Assim, tendo em vista atingir os objetivos a que se propõem, essas duas áreas territoriais – 

as faixas de domínio e as faixas non aedificandi – devem ser protegidas de incursões indevidas 

em suas áreas. 

 Portanto, conforme o Parecer nº 00056/2013/FM/PFE/DNIT da Procuradoria Federal 

Especializada junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por serem 

territórios de domínio do Estado, aqueles que constroem edificações em faixas de domínio 

possuem, em relação ao imóvel, mera detenção, e não posse, uma vez que, segundo ordem 

constitucional vigente, vale a máxima de que os bens públicos não são passíveis de usucapião, 

pelo que qualquer alegação em torno da posse mansa e pacífica, supostamente exercida, não tem 

condão de ensejar a prescrição aquisitiva em detrimento do ente público e, tampouco, o direito de 

nela permanecer. 

 Para a manutenção do estado ideal de desocupação das faixas de domínio e áreas não-

edificáveis, cabe à Administração, pois, exercer a permanente vigilância de tais áreas de forma a 

evitar tempestivamente quaisquer edificações irregulares, adotando as providências cabíveis para 

a demolição das construções ilícitas. No entanto, é forçoso considerar que as faixas de domínio e 

áreas non aedificandi muitas vezes são ocupadas há anos por populações que ali se estabelecem 

sem qualquer impedimento, de modo que, na impossibilidade de se impedir construções 

edificadas, impõe-se ao DNIT – segundo o parecer supracitado – o ajuizamento de ação 

demolitória, ficando os ocupantes apartados de quaisquer direitos de indenizações de forma a 

garantir o regular andamento das obras locais (se for o caso) e a utilização adequada desses 

terrenos, destinados precipuamente à segurança da via. 

 No entanto, cabe ressaltar que, muitas vezes, essas áreas são ocupadas por populações 

carentes que ali residem e valem-se deste meio para a garantia de sua sobrevivência; destarte: 
                                                        

3 As faixas non aedificandi estão previstas no artigo 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências. 
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Embora as faixas de domínio não sejam passíveis de usucapião, devendo ser 
mantidas, assim como as áreas non aedificandi, livres e desimpedidas, não pode a 
Administração agir de forma alheia à realidade social. [...] 
33. Constata-se que no caso de ocupações irregulares das áreas públicas por 
populações carentes, entram em choque interesses conflitantes tutelados 
constitucionalmente. De um lado, temos o direito à segurança no tráfego e a 
imprescindibilidade dos bens públicos, do outro, o direito à moradia, ao trabalho e 
à dignidade da pessoa humana. (PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – 
DNIT, 2012, p.66v) 4. 

 

 Nesse contexto, é notório que a implantação, duplicação, manutenção e outras obras de 

engenharia em rodovias consistem em eventos (potencialmente) impactantes ao meio ambiente, 

recaindo, portanto, sobre o Poder Público a obrigação de controle prévio, concomitante e posterior 

de quaisquer intervenções projetadas sobre o meio ambiente por meio dos processos de 

licenciamento ambiental. Assim, surgem as condicionantes ambientais determinadas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), dentre as quais se 

destacam aquelas tencionadas na reparação dos danos ocasionados pelas obras viárias 

implementadas pelo DNIT no que se refere à qualidade de vida daqueles que residem e se 

mantém a partir da atividade econômica, ou não, exercida nas faixas de domínio e áreas non 

aedificandi. 

 A partir da amplitude da noção de impacto ambiental, a implantação ou as intervenções em 

empreendimentos viários causam efeitos prejudiciais não só em recursos naturais, como também 

em recursos artificiais, sociais e culturais, deflagrando a degradação da qualidade de vida dos 

ocupantes das faixas de domínio e áreas não-edificáveis, deslocados compulsoriamente para um 

novo meio em que ficam submetidos a novas organizações culturais, sociais, econômicas e 

territoriais. Nessa nova condição, os deslocados são destituídos de seus vínculos societários, 

político-econômicos e culturais originais, ficando, pois, fragilizados no acesso aos meios de 

reprodução de seu modo de vida. 

 Nesse ínterim, o Gestor público depara-se com um conflito situacional: ao mesmo tempo 

em que se vê obrigado a promover a desocupação das faixas de domínio para a execução segura 

das obras, tem que resguardar a segurança das famílias ali residentes. Vale enfatizar que as 

dificuldades encontradas pelo DNIT para a remoção das ocupações irregulares impactam 

diretamente o cronograma dos diversos empreendimentos, podendo vir a representar prejuízos ao 

erário, uma vez que tal atraso reflete-se financeiramente no orçamento da obra. Perante a 

responsabilização, por parte do órgão ambiental licenciador, do DNIT quanto ao deslocamento 

compulsório da população ocupante das faixas de domínio, cabe a esta Autarquia mitigar os 

                                                        

4 PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – DNIT. Parecer nº 00056/2013//FM/PFE/DNIT. Processo 
n° 50600.078987/2012-29. 30 jan. 2012. fls. 64-75. 
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impactos ambientais, compensando de alguma forma as famílias que perderão sua residência e 

seus meios de sobrevivência. 

 Quanto a esta questão, cabe ressaltar que o deslocamento compulsório de parcela 

populacional não-carente das áreas públicas não viola os direitos sociais, uma vez que 

conclusões em contrário estimulariam ações abusivas daqueles que, mesmo não necessitando, 

ocupam ilicitamente as faixas de domínio e áreas não-edificáveis sob o intuito de auferir 

vantagens pecuniárias a partir do uso indevido de um bem público. A esse respeito, o parecer 

supracitado indica que: 
nos programas de indenização de benfeitorias e relocação da população afetada 
na faixa de domínio ou áreas non aedificandi, em regra não deve ser admitida a 
inclusão daqueles ocupantes não hipossuficientes. Afinal, quanto a estes, não 
houve impacto ou ameaça aos direitos sociais. Pelo contrário, são invasores que 
ao menos potencialmente, tinham pleno conhecimento da ilicitude da ocupação, 
assumindo claramente o risco de serem retirados do local pelo uso indevido de um 
bem público. (PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – DNIT, 2012, 
p.69v). 

 
 Assim, juridicamente analisadas caso a caso, as indenizações de benfeitorias à população 

ocupante da faixa de domínio devem observar, conforme o Acórdão 198-2011, proferido pelo 

Plenário do TCU (apud PROCURADORIA FEDRAL ESPECIALIZADA – DNIT, 2012), o não-

pagamento de indenizações pelas terras, pelo fato de estas serem bens públicos, impedindo, 

assim, o risco de pagamento indevido. Destarte, devem-se indenizar apenas as benfeitorias da 

população carente, residente nas faixas de domínio e áreas non aedificandi, de modo que a 

Administração deverá priorizar parcerias com o Ministério das Cidades e com os Municípios, a fim 

de que estes destinem recursos e amparo técnico às medidas de política habitacional impostas, 

sob a insígnia dos condicionantes ambientais, pelo IBAMA. 

 Fala-se, pois, em população carente enquanto ponto crucial para a determinação da 

parcela populacional alvo dos conflitos jurídicos interpostos no caso da ocupação das faixas de 

domínio e áreas não-edificáveis – isto é, é à população carente que cabe a ponderação, a partir 

do caso concreto e de critérios balizados no princípio da razoabilidade, de uma posição entre a 

imprescritibilidade dos bens públicos, obrigando às ações de desocupações dessas faixas, e a 

garantia dos direitos à moradia, ao trabalho e à dignidade humana. Entretanto, o termo população 

carente reveste-se de uma notória parcela de subjetividade, preferindo-se, então, a baliza 

fornecida pelo paradigma da vulnerabilidade socioeconômica. 

 Faz-se mister destacar que, quando se fala em vulnerabilidade, é relevante compreender 

esta como um status quo no qual grupos ou indivíduos se encontram, destituídos de capacidade 

de acesso aos equipamentos e oportunidades sociais, econômicas e culturais oferecidas pelos 

três setores – Estado, mercado e sociedade civil. Dessa forma, a vulnerabilidade pode ser 

entendida como a incapacidade dos indivíduos, famílias ou grupos de enfrentar os riscos 
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existentes no seu entorno, tornando-os mais suscetíveis, pois, à perda de seu bem-estar. 

(PADOIN; VIRGOLIN, 2010) 5. 

 Segundo Busso (20016 apud MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2007)7, os 

paradigmas teóricos concernentes às desvantagens sociais alteraram-se ao longo do tempo: nas 

décadas de 1960 e 1970, as desvantagens estavam centradas no conceito de marginalidade, 

usado principalmente na América Latina; nas décadas de 1980 e 1990, o cerne conceitual passou 

para a noção de exclusão, teorizada sobretudo na Europa; por fim, a partir do final da década de 

1990 e sobremaneira na primeira década do século XXI, a orientação arquetípica conceitual 

passou para a noção de vulnerabilidade social, orientada não só sobre as condições de ingresso 

dos pobres, mas também sobre as dimensões psicossociais, de autopercepção, de gênero, 

étnico-raciais, educacionais, trabalhistas, familiares e políticas das privações. 

 Ainda consoante esta publicação do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 
Dentre os vários enfoques dados ao termo vulnerabilidade social, observa-se um 
razoável consenso em torno a uma questão fundamental: a qualidade do termo 
deve-se a sua capacidade de captar situações intermediárias de risco localizadas 
entre situações extremas de inclusão e exclusão, dando um sentido dinâmico para 
o estudo das desigualdades, a partir da identificação de zonas de vulnerabilidade 
que envolvem desde os setores que buscam uma melhor posição social, até os 
setores médios que lutam para manter seu padrão de inserção e bem estar, 
ameaçados pela tendência à precarização do mercado de trabalho. Tudo isso em 
confronto com a estrutura de oportunidades existentes em cada país em um dado 
momento histórico. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2007, p.13). 

 
 Destarte, de acordo com Padoin e Virgolin (2010), na análise do conceito de 

vulnerabilidade, faz-se necessário considerar três dimensões: (i) os ativos; (ii) o conjunto de 

oportunidades procedentes do âmbito social e; (iii) as estratégias. Os ativos referem-se aos 

recursos materiais ou socioculturais que permitem que os indivíduos se desenvolvam no âmbito 

social, porque englobam os insumos fundamentais, tais como trabalho, lazer, cultura e educação. 

As estruturas de oportunidades são concedidas pelo mercado, Estado e/ou sociedade por meio 

das quais se pode utilizar com maior eficiência os recursos, promovendo, assim, novos ativos e 

recuperando os esgotados. As estratégias, por sua vez, são entendidas como a forma pela qual 
                                                        

5 PADOIN, Isabel Graciele; VIRGOLIN, Isadora Wayhs Cadore. A vulnerabilidade social como uma 
dificuldade: a participação política. In: SEMINÁRIO INTERINSTITUCIONAL DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO, 15.; MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍTICA, 13., MOSTRA DE EXTENSÃO, 8., 2010, Cruz 
Alta/RS. Anais... Cruz Alta, 2010. Disponível em: 
http://www.unicruz.edu.br/15_seminario/seminario_2010/CCSA/A%20VULNERABILIDADE%20SOCIAL%20
COMO%20UMA%20DIFICULDADE%20A%20PARTICIPA%C3%87%C3%83O%20POL%C3%8DTICA.pdf. 
Acesso em: 04 fev. 2013. 
6 BUSSO, Gustavo. Vulnerabilidad Social: nociones e implicancias de políticas para latinoamerica a inicios 
del siglo XXI. SEMINARIO INTERNACIONAL: LAS DIFERENTES EXPRESSIONES DE LA 
VULNERABILIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 2001, Santiago. Anais... Santiago, 2001. 
Disponível em: http://www.eclacl.org. Acesso em: 04 fev. 2013. 
7 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Aspectos conceituais da vulnerabilidade social. Convênio 
MTE-DIEESE. 2007. Disponível em: http://www.mte.gov.br/observatorio/sumario_2009_TEXTOV1.pdf. 
Acesso em: 04 fev. 2013. 
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os atores utilizam os ativos, de maneira a fazer frente às mudanças estruturais de um dando 

contexto social, em suas idiossincrasias históricas e territoriais. 

Portanto, a vulnerabilidade socioeconômica atrela-se às situações de risco pertinentes a 

parcelas socialmente desfavorecidas – ou, em outros termos, carentes. Considerando que é a 

esta parcela que devem recair os direitos precípuos à moradia, ao trabalho e à dignidade humana 

– mesmo que conflitantes com as prerrogativas patrimoniais dos bens públicos –, infere-se, pois, 

que somente aos socialmente vulneráveis cabem as iniciativas de reassentamento a serem 

impetradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por ocasião de 

empreendimentos viários. 

Perante essas considerações e conclusões, a presente metodologia propõe estabelecer os 

critérios objetivos para a classificação da vulnerabilidade socioeconômica das famílias, bem como 

das atividades produtivas relativas aos comércios e serviços existentes ao longo das vias. 
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PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA – DNIT: CRITÉRIOS E VARIÁVEIS  
 

O indicador de vulnerabilidade socioeconômica ainda se encontra em desenvolvimento e, 

por isso, não possui uma metodologia consolidada de critérios a serem aferidos, valendo-se, de 

certo modo, de arbitrariedades qualitativas e quantitativas. A despeito disso, a seguir 

apresentamos a metodologia utilizada – conforme questionários anexos constantes no documento 

PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE 
REASSENTAMENTO – DNIT (Anexo 1) e PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE 
SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA – DNIT (Anexo 3) – com 

os seus respectivos critérios e variáveis, sob o pressuposto de que tal indicador responde melhor 

às novas diretrizes de identificação e qualificação mais detalhada da precariedade lato sensu dos 

moradores em faixas de domínio de empreendimentos rodoviários do Sistema Nacional de Viação 

(SNV). 

Dessa forma, os questionários estão diferenciados em dois módulos básicos, separados 

em função da tipologia do uso da terra:  

(a) Módulo I: Imóveis de uso predominante ou exclusivamente residencial e/ou uso misto;  

(b) Módulo II: Imóveis de uso predominante ou exclusivamente comercial; 

O primeiro (caracterizado por meio do questionário constante no Anexo 1) contempla 58 

(cinquenta e oito) questões, das quais 13 (treze) são de caráter meramente informativo e 45 

(quarenta e cinco) são contabilizadas, a partir de pesos, na aferição da vulnerabilidade 

socioeconômica. 

O segundo (caracterizado por meio do questionário constante no Anexo 3), por sua vez, 

contempla 21 (vinte e uma) questões, das quais 5 (cinco) são de caráter meramente informativo e 

16 (dezesseis) são contabilizadas, a partir de pesos, na aferição da vulnerabilidade 

socioeconômica. Neste caso, a vulnerabilidade será equivalente à determinação da condição da 

atividade em questão enquanto atividade de autossustento de uma dada unidade familiar. 

O sistema de pesos estabelecido é composto por duas tipologias:  

 Os pesos contábeis: estabelecem valores a serem somados para a aferição da condição de 

vulnerabilidade. São identificados pelos símbolos “(0)”, “(1)”, “(2)” e “(--)”. 

 Os pesos compulsórios: determinam a classificação e as ações a serem impetradas, 

independentemente do somatório obtido de aferição da condição de vulnerabilidade. São 

identificados pelas insígnias “(SOCIALMENTE VULNERÁVEL)” e “(SOCIALMENTE NÃO 

VULNERÁVEL)”. Caso exista alguma ambiguidade entre questões de pesos compulsórios – 

ou seja, se ocorrer a marcação determinista de vulnerabilidade social em uma questão, e de 
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não vulnerabilidade social em outra –, o resultado “(SOCIALMENTE VULNERÁVEL)” deve 

prevalecer sobre o “(SOCIALMENTE NÃO VULNERÁVEL)”. 

 
Os pesos e as indicações qualitativas de suas situações estão indicados no quadro a 

seguir: 

 
  Quadro 1 – Pesos e indicações qualitativas das situações encontradas nas questões contabilizadas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vale enfatizar que os questionários devem ser aplicados, na medida do possível, com o 

responsável pela unidade familiar (o arrimo de família, popularmente conhecido como “chefe da 

família”) do edifício/imóvel em análise; caso não seja possível, o informante deve estar apto a 

responder por alguns dados do referido responsável.  

 
Para esta pesquisa, devem-se observar os seguintes critérios: 

 

i) O imóvel/ edifício deve, obrigatoriamente, estar localizado, integral ou parcialmente, na 

faixa de domínio e ser utilizado diária e exclusivamente como núcleo de reprodução social 

da unidade familiar em questão, sendo vedada, portanto, a sua subutilização e/ou a 

existência de outro imóvel/edifício que, encontrando-se em condições regulares e dignas 

de vivência/ utilização, possa ser usufruído pela referida unidade familiar. 

Portanto, a pesquisa deve ser feita com a população residente, a qual é definida, segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), como “composta pelos moradores presentes e ausentes, ou seja, 

pelas pessoas que tinham a unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade de 

habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual e, na data de entrevista, 

estavam presentes ou ausentes, temporariamente, por período não superior a 12 meses 

em relação àquela data”. Esse período de referência para a consideração da ocupação do 
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imóvel também é aqui estendida para os imóveis de uso comercial, manufatureiro e/ou 

artesanal (Módulo II); 

 

ii) a pesquisa de aferição da vulnerabilidade socioeconômica não deve ser realizada com 

grupos humanos tipicamente migratórios e/ou nômades, tais como os acampamentos de 

movimentos sociais – por exemplo, os acampamentos do Movimento Sem-Terra (MST) – 

e/ou grupos identitários de caráter errático – por exemplo, os ciganos; 

 

iii) para o caso de imóveis/edifícios ocupados pertencentes a terceiros, a análise de 

vulnerabilidade socioeconômica recairá tanto sobre os proprietários – uma vez que a 

relação institucional estabelece-se formalmente com os possuidores da propriedade – 

quanto sobre os ocupantes (inquilinos) do imóvel. A estes, no caso de serem envolvidos 

em situações de sublocação, cabem, na hipótese de serem enquadrados nos critérios de 

vulnerabilidade, participar do Programa de Reassentamento conforme a fração do imóvel 

que lhe competem; 

 

iv) para os imóveis/edifícios em que for constatado o compartilhamento do mesmo entre 

grupos familiares distintos – ou seja, para as famílias conviventes em unidades 

domiciliares multifamiliares –, deve ser aferida a vulnerabilidade socioeconômica para cada 

núcleo familiar (unidade familiar), importando as consequências da pesquisa (se inclusão 

nos Programas de Reassentamento ou se reintegração de posse) para cada núcleo, 

condicionadas à comprovação de, no mínimo, um ano de convivência compartilhada 

efetiva; 

 

v) para o caso de uso da terra predominante ou exclusivamente para a agricultura, será 

avaliada se as benfeitorias (cultura agrícola) são de cunho de autossustento; para o caso 

afirmativo (somente), proceder-se-á à indenização das culturas em seu valor de mercado; 

 

vi) para o caso de uso da terra predominante ou exclusivamente com atividades comerciais, a 

benfeitoria será avaliada segundo o instrumento (questionário) PESQUISA BÁSICA DE 

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DE 

BENFEITORIA – DNIT (Anexo III) em suas dimensões Identificação/Dados Básicos (I) e 

Condições de Renda Potencial/ Ambiente Familiar (II), de modo que, determinando-se a 

vulnerabilidade conforme os critérios estabelecidos, proceder-se-á à indenização do imóvel 

(edifício/ponto comercial/manufatureiro/artesanal).  
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Vale enfatizar que, para os casos classificados na condição de vulnerabilidade, deverão 

ser pensados programas compensatórios futuros a serem definidos junto aos órgãos 

competentes no tocante à garantia da situação de autossustento/manutenção das 

condições mínimas de vida e subsistência daqueles comerciantes; 

 

vii) para o caso de uso da terra predominante ou exclusivamente com estabelecimentos 

comerciais/industriais reconhecidamente não vulneráveis, a opção institucional será pela 

não indenização dos proprietários, com os quais estabelece-se a relação social – e que, 

por isso, são os atores suscetíveis à indenização (ou não) a partir da aferição da condição 

de vulnerabilidade; 

 

viii) para o caso de moradias coletivas (hospedarias, barracões de trabalhadores, albergues 

etc.), pelo fato de a relação institucional estabelecer-se com os proprietários (sejam eles 

pessoa física ou jurídica), proceder-se-á a não indenização desses objetos de análise de 

vulnerabilidade, uma vez que tais proprietários são, provavelmente, não-residentes da área 

da faixa de domínio e área non aedificandi e são não-vulneráveis; nessa condição, 

portanto, eles tinham, potencialmente, pleno conhecimento da ilicitude da ocupação com 

tais estabelecimentos de moradias coletivas, conferindo, pois, um caráter doloso à sua 

conduta. 

 

ix) para o caso de imóveis/edifícios de uso misto, em que um deles seja para fins de moradia 

– isto é, para imóveis/edifícios de moradia também usados como ponto comercial, local de 

exposição/venda de produtos artesanais etc. – a aferição da vulnerabilidade deverá 

acontecer a partir do questionário destinado aos imóveis/edifícios usados como 

predominante ou exclusivamente moradia. 

 
Esses posicionamentos prévios institucionais, sobretudo no que se referem aos tópicos 

(vii) e (viii), podem implicar, a partir do ajuizamento das ações de reintegração de posse, em 

riscos de aumento da vulnerabilidade social dos trabalhadores e/ou dos moradores envolvidos 

indiretamente. Nesses casos, este instrumento metodológico instrui no sentido de tratar a questão 

da garantia de emprego/moradia no âmbito de outros programas de desenvolvimento social, por 

meio de acordos com instituições parceiras, para capacitação e colocação da mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho, estímulo a iniciativas produtivas ou de pequenas atividades 

comerciais, agrícolas, de produção de artesanato, garantia de outro ponto – em situação 

regularizada – para a moradia etc., conforme o caso considerado. 
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A partir dessas considerações e para efeito desta pesquisa, apresentam-se as seguintes 

definições: 

 
Unidade familiar – indivíduo ou grupo de pessoas pelo qual o responsável/arrimo de família 

(interlocutor do questionário) responde. Corresponde a uma (01) família. Em termos práticos, cada 

unidade familiar corresponde a um objeto de classificação de vulnerabilidade, de modo que, caso 

seja classificada enquanto socialmente vulnerável, a unidade familiar é enquadrada enquanto 

beneficiária do Programa de Reassentamento. 

 
Família – conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma 

unidade domiciliar. Segundo o Ministério das Cidades8, essa definição também engloba o 

compartilhamento dos ganhos e das despesas, coadunando-se com a definição da Unidade de 

Consumo, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): unidade constituída 

por um único morador ou conjunto de moradores que compartilham da mesma fonte de 

alimentação, isto é, utilizam um mesmo estoque de alimentou e/ou realizam um conjunto de 

aquisições alimentares comuns. Nas situações em que não existe estoque de alimentos nem 

aquisições alimentares comuns, a identificação deverá ser feita por meio das despesas com 

moradia. 

Voltando-se à definição de família, entende-se a dependência doméstica como a relação 

estabelecida entre a pessoa de referência e os empregados domésticos e agregados da família; e 

por normas de convivência, as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que moram 

juntas, sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica. 

 
Famílias conviventes – são as famílias que habitam a mesma unidade domiciliar (domicílio 

particular ou unidade de habitação em domicílio coletivo), sendo constituídas de, no mínimo, duas 

pessoas cada uma (PNAD 1992; 1993; 1995; 1996). Embora, em geral, mantenham entre si 

normas de convivência, são separadas pelo fato de não compartilharem os ganhos e as despesas 

e, portanto, por não constituírem uma Unidade de Consumo, conforme definição supracitada (vide 

Família). 

 
Unidade domiciliar multifamiliar – corresponde ao imóvel e/ou edifício em análise (unidade 

domiciliar) composto por famílias conviventes – isto é, por mais de uma unidade familiar. Para 

efeito da análise, no caso de unidades domiciliares multifamiliares, são feitas tantas pesquisas – 
                                                        

8 Portaria do Ministério das Cidades que dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos 
casos de deslocamentos involuntários de famílias de seu local de moradia ou de exercício de suas 
atividades econômicas, provocados pela execução de programas e ações inseridos no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC [no prelo]. 
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e, consequentemente, são aferidas as suas respectivas condições de vulnerabilidade ou não – 

quantas unidades familiares existirem. 

 No caso oposto – qual seja: uma mesma família que ocupe mais de uma unidade 

domiciliar –, serão considerados os limites físicos do domicílio como determinante na separação 

das unidades familiares, desde que tal separação não implique no aumento da vulnerabilidade de 

cada uma das unidades. Em outras palavras, para uma mesma família – definida pelos laços de 

parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, e pelo compartilhamento dos 

ganhos e das despesas – que ocupe n imóveis/edifícios, serão consideradas n unidades 

familiares. 

 

Após essas definições básicas, outro ponto a ser ratificado, já em etapa posterior à 

classificação da vulnerabilidade socioeconômica, refere-se à necessidade de priorizar, nos 

Programas de Reassentamento, as famílias que são chefiadas por mulheres e/ou que possuem, 

em seu quadro de composição, grupos em situação de atendimento preferencial (idosos, crianças, 

gestantes, pessoas em tratamento de saúde, deficientes), como preconizam os “Princípios 

Básicos e Orientações para casos de ameaça de despejos em função de projetos de 

desenvolvimento” 9, elaborado pela Relatoria Especial para Moradia Adequada, da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

 

 MÓDULO I – IMÓVEIS DE USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL E/OU USO 

MISTO 
 
 O questionário (Anexo 1) de caracterização da vulnerabilidade socioeconômica de 

unidades familiares ocupantes de imóveis/edifícios de uso predominante ou exclusivamente 

residencial e/ou de imóveis de uso misto foi desenvolvido em cinco temas/dimensões: 
 

(i) Identificação: (Q1 a Q7) compõe-se de variáveis básicas para o estabelecimento da 

identidade do responsável pela unidade familiar em análise, a qual responde. É intitulado “pessoa 

de referência” ou “arrimo de família”; 
 

(ii) Dados básicos: (Q8 a Q11) compõe-se de variáveis que complementam a identificação do 

responsável, bem como do imóvel/edifício pesquisado, pautando-se em pesos compulsórios para 

a aferição da vulnerabilidade socioeconômica. Destarte, configura-se como um filtro primário de 

definições fundamentais para o prosseguimento ou não do questionário; 

                                                        

9 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatoria Especial para Moradia Adequada. Princípios Básicos e 
Orientações para casos de ameaça de despejos em função de projetos de desenvolvimento. 2007. 
Disponível em: http://direitoamoradia.org/?p=7535&lang=pt. Acesso em: 06 mar. 2013. 
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(iii) Composição familiar: (Q12 a Q20) compõe-se de variáveis de caracterização da 

organização familiar em suas diversas faixas etárias, estabelecendo as condições no âmbito da 

estrutura doméstica. Estabelece-se como dimensão crucial por afetar a capacidade de geração de 

renda corrente da família, uma vez que a superação da situação de vulnerabilidade requer 

esforços diferenciados em função do arranjo familiar; 
 

(iv) Renda potencial: (Q21 a Q31) compõe-se de variáveis de caracterização do trabalho, da 

renda e da escolaridade do responsável pela unidade familiar. Configura-se como a parte 

estrutural do indicador de vulnerabilidade, uma vez que expressa o nível de capacidade de 

geração de renda; 
 

(v) Habitação: (Q32 a Q58) compõe-se de variáveis de caracterização do padrão físico do imóvel/ 

edifício, da posse do domicílio e do acesso/disponibilidade dos serviços urbanos, valendo-se de 

descrições qualitativas das condições estruturais/ de vivência. 

A relação das questões informativas e das questões contabilizadas (de pesos contábeis e 

de pesos compulsórios) é exposta a seguir: 
 
 
Quadro 2 – Questionário (Anexo 1): Relação das questões conforme sua tipologia 

Tipologia da questão Questões 

Questão informativa 
Q1; Q2; Q3; Q6; Q22; Q25; Q26; Q27; Q28; Q33; Q37; Q38; 

Q41 

Questão contabilizada 
De pesos contábeis 

Q4; Q5; Q7; Q11; Q12; Q13; Q14; Q15; Q16; Q17; Q18; Q19; 

Q20; Q21; Q23; Q24; Q30; Q31; Q32; Q34; Q35; Q36; Q39; 

Q40; Q42; Q43; Q45; Q46; Q47; Q48; Q49; Q50; Q51; Q52; 

Q53; Q54; Q55; Q56; Q57; Q58 

De pesos 
compulsórios 

Q8; Q9; Q10; Q29; Q44 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Consoante o capítulo Vulnerabilidade Social da publicação Desenvolvimento Humano no 

Recife – Atlas Municipal, a vulnerabilidade estrutura-se em torno do entendimento de que os 

eventos que vulnerabilizam as pessoas não são determinados exclusivamente por aspectos de 

natureza econômica, mas também por fatores como a fragilização dos vínculos afetivo-relacionais 

e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência...), ou 

vinculados à violência, ao território, à representação política etc. 

Destarte, na dimensão “Identificação”, as questões seguem a seguinte estrutura: 
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 Q1) Nome do informante – caráter informativo. 

 

 Q2) Nome do proprietário – caráter informativo. 

 

 Q3) Vínculo do proprietário com a propriedade – caráter informativo. Tal questão inclui 

como opções todas as definições legais e prerrogativas existentes na Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, que institui o Código Civil Brasileiro. 
 
 Q4) Sexo do responsável – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para mulheres por conta de discriminações ainda inerentes ao 

paradigma sociocultural brasileiro em termos de desigualdade de oportunidades e acessos 

aos serviços ou à equidade de remuneração. Essa questão do gênero como pertinente à 

aferição da vulnerabilidade está indicada também na publicação Desenvolvimento Humano no 

Recife – Atlas Municipal, sobretudo em duas questões potencialmente fragilizadoras: a chefia 

familiar feminina (aqui considerada) e a gravidez na adolescência (considerada adiante – 

Q19); essa relação gênero/ vulnerabilidade também encontra-se indiretamente expressa na 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE). 

 
 Q5) Idade do responsável – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para os jovens adultos (de 18 a 29 anos de idade) e peso indicativo 

de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para as famílias cujos responsáveis são jovens 

(17 anos ou menos de idade) ou idosos (60 anos ou mais de idade) por conta da indicação 

qualitativa adjacente que tal dado fornece quanto ao nível de adiantamento no ciclo de vida 

familiar. Esse critério está em consonância ao que é estabelecido pelo Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social10 (IPVS), construído pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE). 

 
 Q6) Cor/raça do responsável – caráter informativo. 

 
 Q7) Documentação de registro civil – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para os responsáveis que não possuem os documentos de registro 

civil – como certidão de nascimento, carteira de identidade, certidão de nascimento, cadastro 

de pessoa física etc. –, uma vez que esta inexistência indica uma precariedade na condição 

de cidadania. 

 
                                                        

10 SEADE. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. São Paulo: SEADE. Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/projetos/ipvs/. Acesso em: 25 jan. 2013. 
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2. DADOS BÁSICOS 
 

Na dimensão “Dados Básicos”, as questões seguem a seguinte estrutura: 

 

 Q8) Sobre a participação em Programas de Transferência de Renda – inclui peso 

compulsório de vulnerabilidade para os casos afirmativos de registro no Cadastro Único 

(CadÚnico) – instrumento de identificação e de caracterização de famílias de baixa renda do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – e/ou de recebimento de 

benefícios de Programas Oficiais de Transferência de Renda (tais como Bolsa Família, Bolsa-

Alimentação, Bolsa-Escola, Auxílio-Gás etc.), inclusive em nível municipal. Esse peso 

compulsório é estabelecido por partir do pressuposto de que a admissão das famílias em tais 

programas já contemplou uma triagem e aferição da condição de vulnerabilidade por critérios 

próprios e específicos de algum órgão e/ou instituição oficial. 

 
 Q9) Tipologia de uso da terra/ atividade econômica – inclui pesos compulsórios de 

vulnerabilidade e de não vulnerabilidade socioeconômica: a condição de vulnerabilidade é 

concedida para as terras indígenas e/ou quilombolas em virtude das idiossincrasias e 

prerrogativas que tais grupos étnico-culturais detêm perante o Estado brasileiro; a condição de 

não vulnerabilidade é conferida para um uso predominante ou exclusivo de agricultura de 

caráter comercial (qualquer dimensão) ou de comércio/atividade industrial de caráter 

lucrativo/empresarial, com estabelecimento de vínculos empregatícios formais, uma vez que 

em tais usos implicam-se relações capitalistas de produção, pesando-se, nesse caso, a 

irregularidade da ocupação das faixas de domínio, não opondo à indisponibilidade dos bens 

públicos do Estado o direito à moradia, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana – como 

indicado na Introdução deste documento –, pois não se tratam de hipossuficientes. 

Além desses pesos compulsórios, tem-se a relação de variáveis com pesos indicativos de 

irrelevância – per si – para a aferição de vulnerabilidade socioeconômica, centrados em 

tipologias de uso da terra enquanto moradia ou em atividades econômicas de caráter de 

autossustento (agricultura ou atividade comercial) ou de baixo/precário nível tecnológico 

(produção manufatureira/artesanal). 

Para efeitos dessa questão, deve-se considerar a condição de autossustento como aquela 

balizada pelo regime de economia familiar, entendido como: “a atividade em que o trabalho 

dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.” (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 20 de junho de 2008, dando nova redação ao Art.12, inciso VII, § 1º da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991). 
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Ressalta-se que, para este caso, a definição da tipologia de uso da terra ocorrerá a priori, uma 

vez que ela balizará a tipificação da pesquisa de vulnerabilidade circunscrita ao Módulo I e, 

consequentemente, a aplicação do questionário constante no Anexo 1. Ademais, para o caso 

de uso misto – como, por exemplo, uso comercial e de moradia – em que não ficar clara a 

prevalência de uma atividade em relação a outra, deve-se considerar, para efeitos da pesquisa 

(questionário – Anexo 1), a variável de uso predominante ou exclusivamente pra fins de 

moradia. 

 
 Q10) Localização geográfica em situação de risco e/ou em áreas insalubres – inclui peso 

compulsório de vulnerabilidade para os casos afirmativos de localização às margens de 

córregos/ rios em situação de risco e/ou ao lado de lixões/ aterros sanitários/ valas de 

escoamento de esgoto. 

 

 Q11) Relação de ocorrências potencialmente de risco nos imóveis/edifícios – os 

conceitos de vulnerabilidade associados aos efeitos climáticos encontram entendimentos em 

Blaike et al. apud Confalonieri (2002)11, onde vulnerabilidades são “características de uma 

pessoa ou grupo em termos de sua capacidade de antecipar, lidar com, resistir e recuperar-se 

dos impactos de um desastre climático.”. Segundo Adger apud Confalonieri (2002), “é a 

exposição de indivíduos ou grupos ao estresse (mudanças inesperadas e rupturas nos 

sistemas de vida) resultante de mudanças sócio-ambientais.”. Por fim, segundo Pelling e Uito 

apud Confalonieri (2002), “é o produto da exposição física a um perigo natural e da 

capacidade humana para se preparar para e recuperar-se dos impactos negativos dos 

desastres.”. Por isso, os eventos de cheias/enchentes, secas, acidentes de trânsito, acidentes 

químicos, queimadas e desmoronamentos foram considerados como fatores indicativos de 

tendência à vulnerabilidade socioeconômica (peso 1). 
 

3. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 
 

O tema/dimensão da composição familiar foi construído em torno de preocupações 

suscitadas pelas publicações: Desenvolvimento Humano no Recife – Atlas Municipal; Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social; e Sistema de Indicadores de Vulnerabilidade Familiar – SIVF12, 

                                                        

11 CONFALONIERI, Ulisses E. C. Global environmental change and health in Brazil: review of the present 
situation and proposal for indicators for monitoring these effects. In: HOGAN, H.J.; TOLMASQUIM, M.T. 
Human Dimensions of Global Environmental Change – Brazilian Perspectives. Rio de Janeiro: Academia 
Brasileira de Ciências, 2001. 
12 MARTINS, R.A. et al. Construção de indicadores de Vulnerabilidade Familiar a partir de dados amostrais. 
In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO, 
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do Município de São José do Rio Preto (SP).  Essas publicações prezam pela caracterização da 

estrutura familiar tendo em vista que a composição da unidade familiar diz muito respeito à 

potencialidade de risco inerente à condição de vulnerabilidade socioeconômica. 

Na dimensão “Composição familiar”, as questões seguem a seguinte estrutura: 

 
 Q12) Classes etárias da estrutura familiar – inclui pesos indicativos de tendência à situação 

de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para crianças e adolescentes (de 6 a 14 anos de 

idade) e para jovens (de 15 a 17 anos de idade), por configurarem-se como potenciais classes 

de risco, uma vez que, em situação ideal, devem estar envolvidas com atividades escolares; e 

peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para crianças (de 0 e 5 anos de 

idade) e idosos (de 60 anos ou mais de idade), por configurarem-se como faixas etárias de 

risco/vulneráveis, exigentes de cuidados especiais. 

Essa questão, em particular, permite múltiplas alternativas, constituindo-se como uma questão 

matriz interligada às questões posteriores (Q13 a Q16), provocadas por esta. 

Vale atentar para o fato de que as classes anteriormente elencadas recebem um acréscimo 

unitário no peso contábil para os casos de três ou mais pessoas, no âmbito da unidade 

familiar, em uma determinada faixa etária de peso original diferente de zero: assim, por 

exemplo, caso uma unidade familiar seja composta por três crianças e adolescentes (de 6 a 

14 anos de idade), ao invés de receber peso 1, receberá peso 2. Esse acréscimo justifica-se 

pelo aumento qualitativo da condição potencial de vulnerabilidade – inclusive para as 

situações já referenciadas como vulneráveis socioeconomicamente (peso 2), passando, pois, 

para um excepcional “peso 3” – dado o aumento quantitativo de membros em faixas etárias 

requerentes de atenção particular/especial. 

Ademais, como exposto na seção de definição dos grupos de vulnerabilidade socioeconômica 

(ver nota de rodapé 15), para os quais são fundamentais as referências aos valores de pior 

cenário possível (como se verá adiante), não foram considerados esses acréscimos no 

referido pior cenário, a fim de evitar uma sobrevalorização dos casos excepcionais, 

impactando diretamente no valor de inflexão então considerado.  

 
 Q13) Condição das crianças e adolescentes – diz respeito à condição e/ou função que tal 

grupo etário exerce no âmbito da estrutura familiar, devendo ser respondida somente se 

existirem pessoas na unidade familiar correspondente a tal classe etária específica (qual seja: 

de 6 a 14 anos de idade). Inclui peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) 

para as classes/situações indesejáveis. 

                                                                                                                                                                                        

SUSTENTÁVEL, 4., 2010, Faro. Anais... Faro (Portugal), 2010. Disponível em: 
http://pluris2010.civil.uminho.pt/. Acesso em: 06 mar. 2013. 
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 Q14) Condição dos jovens – diz respeito à condição e/ou função que tal grupo etário exerce 

no âmbito da estrutura familiar, devendo ser respondida somente se existirem pessoas na 

unidade familiar correspondente a tal classe etária específica (qual seja: de 15 a 17 anos de 

idade). Inclui peso indicativo de tendência à situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 

1) para a classe/situação não ideal e/ou insatisfatória, e peso indicativo de vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 2) para a classe/situação indesejável. 
 
 Q15) Remuneração dos idosos – diz respeito à condição financeira (recebimento) que tal 

grupo etário detém no âmbito da estrutura familiar, devendo ser respondida somente se 

existirem pessoas na unidade familiar correspondente a tal classe etária específica (qual seja: 

de 60 anos ou mais de idade). Inclui peso indicativo de tendência à situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. 
 
 Q16) Idosos vivendo sozinhos – diz respeito à condição financeira (sobrevivência) que tal 

grupo etário detém no âmbito da estrutura familiar, devendo ser respondida somente se 

existirem pessoas na unidade familiar correspondente a tal classe etária específica (qual seja: 

de 60 anos ou mais de idade). Inclui peso indicativo de tendência à situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição afirmativa, a qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. 
 
 Q17) Pessoas com deficiência – diz respeito à existência ou não de deficientes na estrutura 

familiar em análise. Inclui um peso indicativo de tendência à vulnerabilidade socioeconômica 

(peso 1) para o caso afirmativo. 
 
 Q18) Pessoas com doença crônica, inaptas para o exercício de atividade remunerada – 

diz respeito à existência ou não, na estrutura familiar em análise, de moradores com algum 

tipo de doença crônica (incluindo-se os possíveis deficientes) que sejam inaptos para o 

exercício de atividade remunerada. Inclui peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica 

(peso 2) para o caso afirmativo. 
 
 Q19) Gravidez na adolescência – diz respeito à existência ou não, na estrutura familiar em 

análise, de adolescentes e jovens (com idade menor ou igual a 17 anos), do sexo feminino, 

grávidas e/ou com filhos. Inclui um peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para o caso afirmativo. 
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 Q20) Moradores em estado/situação crítica – diz respeito à existência ou não, na estrutura 

familiar em análise, de moradores em estado/situação crítica – tais como: dependência de 

álcool/alcoolismo; dependentes de drogas ilícitas; presos nos últimos doze meses; cumprindo 

medidas socioeducativas; morando na rua e/ou involuntariamente em abrigo etc. Inclui um 

peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para o caso afirmativo. 
 

4. RENDA POTENCIAL 
 

Na dimensão “Renda potencial”, as questões seguem a seguinte estrutura: 

 
 Q21) Condição de empregado – inclui peso indicativo de não vulnerabilidade e/ou de 

irrelevância para a aferição da vulnerabilidade socioeconômica (peso 0) para as classes 

indicativas de situações oficializadas e/ou desejáveis – relacionadas à empregabilidade 

fixa/estável, em atividade formal própria, em setor público ou na iniciativa privada; peso 

indicativo de tendência à vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para as classes indicativas 

de situações que não transmitem uma segurança e/ou estabilidade para a geração 

permanente ou confiável de renda – relacionadas ao emprego temporário, não-remunerado/ 

estágio, emprego clandestino e/ou informal ou atividade de autossustento; e peso indicativo de 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para a condição de desemprego – situação não 

desejável. 

Essa questão da condição do empregado foi baseada na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
 Q22) Ocupação do responsável – caráter informativo. 

 
 Q23) Número de horas trabalhadas por semana – inclui peso indicativo de tendência à 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para o regime de trabalho superior a 08 (oito) horas 

diárias e/ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais – limite estabelecido legalmente, conforme 

a Constituição Federal/1988 (Artigo 7°, inciso XIII) e a CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei n° 5.452/43, Artigo 58). 

 
Q24) Forma de recebimento – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para a classe alusiva de uma situação que não transmite segurança 

e/ou estabilidade para a geração permanente ou confiável de renda – no caso, para o 

recebimento somente em benefícios; e peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica 

(peso 2) para a condição de não receber qualquer pagamento – situação não desejável.  

Essa questão da forma de recebimento foi baseada na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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 Q25) Mês do último rendimento – caráter informativo. 

 

 Q26) Rol dos rendimentos individuais das pessoas que compõem a unidade familiar e 
suas condições no domicílio em relação ao responsável – caráter informativo. Os códigos 

de condição no domicílio para a determinação da relação entre a pessoa elencada e o 

responsável pela unidade familiar foram baseados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Q27) Tipologia de ocupação do responsável em relação ao imóvel/edifício – caráter 

informativo. Tal questão inclui opções relacionadas à ocupação definidas pelo IBGE: 

Empregado – pessoa que trabalha para empregador, cumprindo jornada de trabalho e 

recebendo remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou somente em benefícios 

(moradia, alimentação, roupas etc.), inclusive a que presta serviço militar obrigatório, 

sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos (PNAD 1992, 1993, 

1995, 1996). 

Trabalhador doméstico – pessoa que trabalha prestando serviço doméstico remunerado em 

dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares. (PNAD 1992, 1993, 1995, 

1996). 

Conta-própria – pessoa que trabalha em seu próprio empreendimento, explorando uma 

atividade econômica sem ter empregados, individualmente ou com sócio, com auxílio ou não 

de trabalhador não-remunerado. (PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

Empregador – pessoa que trabalha em seu próprio empreendimento, explorando uma 

atividade econômica, com pelo menos um empregado. (PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

Não-remunerado – pessoa que trabalha sem remuneração, pelo menos uma hora na semana, 

em ajuda a membro da unidade domiciliar que é conta-própria ou empregador em qualquer 

atividade, ou empregado em atividade da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal 

ou mineral, caça, pesca e piscicultura; em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de 

cooperativismo; ou como aprendiz ou estagiário. (PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

Trabalhador na construção para o próprio uso – pessoa que trabalha pelo menos uma hora na 

semana na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias, exceto 

as obras destinadas unicamente às reformas, para o próprio uso de pelos menos um membro 

da unidade domiciliar. (PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

Trabalhador na produção para o próprio consumo – pessoa que trabalha pelo menos uma 

hora na semana na produção de bens do ramo que compreende as atividades da agricultura, 
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silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, para a própria alimentação de 

pelo menos um membro da unidade domiciliar. (PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

 

 Q28) Renda per capita da unidade familiar – caráter informativo. O dado de renda per capita 

advém de informações precedentes (questão 26). 

 

 Q29) Rendimento médio mensal – para a aferição do fator renda, construiu-se uma matriz 

relacional com base em duas variáveis: (i) a renda total bruta e (ii) a renda per capita. Em 

relação à variável de renda per capita (eixo vertical), foram estabelecidas as seguintes 

classes: 

 
- extremamente pobres (até R$70): com base no Relatório de Desenvolvimento Mundial 

(1990), do Banco Mundial – o qual estabelece a faixa de US$ 1/dia/pessoa como limite da 

linha de indigência, o Governo Federal, por meio do programa Brasil Carinhoso, do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), adota como medida de extrema 

pobreza familiar rendimentos mensais abaixo de R$ 70/pessoa. 

 
- pobres (de R$70 a R$140): de acordo com o mesmo relatório do Banco Mundial supracitado, 

a linha de pobreza é estabelecida pela faixa de US$ 2/dia/pessoa; assim, dobrando-se o valor 

da linha de extrema pobreza obtém-se, por sua vez, o valor da linha de pobreza para as 

referências oficiais nacionais. 

 
- de R$140 a ½ S.M. (R$339): esta classe está baseada no limite superior da linha de pobreza 

e 50% do salário mínimo/ pessoa, definido em si como o mais baixo valor de salário, 

caracterizado por ser “capaz de satisfazer, em determinada região do País e em determinada 

época, as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte” 

(definição dada pelo Decreto-Lei nº399, de 30 de abril de 1938). 

 
- de ½ S.M. (R$339) a 1 S.M. (R$678): esta classe estabelece como intervalo os valores 

correspondentes a 50% e 100% de um salário mínimo/ pessoa, aproximando-se, pois, de 

situações desejáveis/ adequadas de rendimento individual. 

 
- mais de 1 S.M. (R$678): esta classe apresenta o melhor cenário, em que o rendimento 

individual é superior ao salário mínimo vigente (R$ 678), estando, portanto, em melhores 

condições de satisfazer economicamente as necessidades. 

 
Por seu turno, a variável indicativa do rendimento familiar médio mensal baseia-se na 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – utilizada no Censo 
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Demográfico de 2010 – para a discriminação das classes sociais, valendo-se, para tanto, do 

número total de salários mínimos brutos, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 3 – Classes sociais: classificação a partir da quantidade de salários mínimos 

CLASSE SALÁRIOS MÍNIMOS (SM)* RENDA FAMILIAR (R$) 

A Acima de 20 SM   Mais de R$ 13.560 

B                10 a 20 SM   De R$ 6.780 até R$ 13.560 

C                4 a 10 SM   De R$ 2.712 até R$ 6.780 

D                2 a 4 SM   De R$ 1.356 até R$ 2.712 

E                Até 2 SM   De R$ 0 até R$ 1.356 

* Salário Mínimo: R$ 678 (2013). 

 
Destarte, a partir da correlação entre as classes econômicas A (mais de 20 S.M.), B (de 10 a 

20 S.M.), C (de 4 a 10 S.M.), D (de 2 a 4 S.M.) e E (até 2 S.M.) e as classes previamente 

estabelecidas de renda per capita, elaborou-se a seguinte matriz, determinante dos pesos 

compulsórios e contábeis a serem conferidos para cada caso associativo: 

 
Quadro 4 – Matriz para a determinação do peso do rendimento familiar médio mensal para imóveis de uso 
predominante ou exclusivamente residenciais 

 

 
 

Tal matriz encontra-se na questão 29 do questionário. 
 

 Q30) Alfabetização – inclui peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para a 

condição de analfabetismo – situação não desejável. 
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Essa questão da condição de alfabetização do informante foi baseada na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 
 Q31) Grau de escolaridade – inclui peso indicativo de não vulnerabilidade (peso 0) para as 

classes que indicam as situações desejáveis e/ou minimamente satisfatórias de conclusão, ao 

menos, do ciclo de Ensino Básico13 – isto é, a conclusão do Ensino Médio ou grau superior; 

peso indicativo de tendência à vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para as situações/ 

classes que geram certa instabilidade na capacidade de geração de renda – Ensino Básico 

incompleto, apesar de concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental, ou a modalidade de 

ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e; peso indicativo de vulnerabilidade (peso 2) 

para as situações indesejáveis – isto é, para as classes que versam sobre a ausência de 

escolaridade ou para a condição de Ensino Fundamental em curso/incompleto. 

 

5. HABITAÇÃO 
 

Na dimensão “Habitação”, as questões seguem a seguinte estrutura: 

 
 Q32) Tamanho do imóvel/ edifício – esta variável, medida em m² (metros quadrados), teve 

as suas duas classes – “até 40 m²” e “maior ou igual a 40 m²” – baseadas na Cartilha 

Completa do Programa de Habitação do Governo Federal – Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV) –, o qual preconiza que, para famílias de renda bruta de até R$ 1.600,00 (mil e 

seiscentos reais) mensais – grupo de menor renda a ser beneficiado pelo programa –, a 

tipologia dos imóveis (casas térreas) a serem construídos possui uma área interna útil de 36 

m², não computadas as paredes e a área de serviço. Destarte, adotou-se o padrão de 40 m² 

(área total útil) como balizador para os imóveis indicadores do critério de vulnerabilidade 

socioeconômica, de modo que as áreas inferiores a tal dimensão são classificadas como 

indicativas de tendência à vulnerabilidade (peso 1). 

 
 Q33) Tempo de residência/ vivência – caráter informativo. 

 
 Q34) Material que predomina na construção das paredes – inclui pesos indicativos de não 

vulnerabilidade (peso 0) para situações ou condições que são desejáveis e/ou satisfatórias; 

classe com peso indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para a condição que é 

classificada como precária e/ou potencialmente geradora de riscos e; classes com pesos 

                                                        

13 Correspondente ao nível de ensino composto pela educação escolar ou formal, subdividida em três 
níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

indicativos de vulnerabilidade (peso 2) para condições classificadas como indesejáveis e/ou 

com riscos consolidados à saúde e ao mínimo bem-estar. Essas classes foram baseadas no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do 

Domicílio e da Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – 

utilizado para a relação cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q35) Material que predomina na cobertura – inclui pesos indicativos de não vulnerabilidade 

(peso 0) para situações ou condições que são desejáveis e/ou satisfatórias; classes com peso 

indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para condições que são classificadas como 

precárias e/ou potencialmente geradoras de riscos e; classe com peso indicativo de 

vulnerabilidade (peso 2) para a condição classificada como indesejável e/ou com risco 

consolidado à saúde e ao mínimo bem-estar. Essas classes foram baseadas no questionário 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da 

Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – utilizado para a 

relação cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q36) Material que predomina no piso – inclui pesos indicativos de não vulnerabilidade (peso 

0) para situações ou condições que são desejáveis e/ou satisfatórias; classes com peso 

indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para condições que são classificadas como 

precárias e/ou potencialmente geradoras de riscos e; classe com peso indicativo de 

vulnerabilidade (peso 2) para a condição classificada como indesejável e/ou com risco 

consolidado à saúde e ao mínimo bem-estar. Essas classes foram baseadas no questionário 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da 

Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – utilizado para a 

relação cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q37) Quantidade de cômodos existentes – caráter informativo. 

 

 Q38) Quantidade de dormitórios e densidade de moradores por dormitório – caráter 

informativo. Essa questão foi baseada no questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
 Q39) Existência de água canalizada – inclui peso indicativo de vulnerabilidade (peso 2)  para 

a inexistência de água canalizada em pelo menos um cômodo do imóvel/edifício – condição 
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classificada como precária e/ou potencialmente geradora de riscos. Essa questão foi baseada 

no questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação 

do Domicílio e da Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

– utilizado para a relação cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q40) Proveniência da água – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) 

para condições que são classificadas como precárias e/ou potencialmente geradoras de 

riscos. As classes da questão foram baseadas no questionário da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da Família, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – utilizado para a relação cadastral das 

famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q41) Quantidade de banheiros/sanitários no imóvel/edifício – caráter informativo. 

 
 Q42) Modo de escoamento dos banheiros/sanitários – inclui pesos indicativos de não 

vulnerabilidade (peso 0) para situações ou condições que são desejáveis e/ou satisfatórias; 

classe com peso indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para a condição que é 

classificada como precária e/ou potencialmente geradora de riscos e; classes com pesos 

indicativos de vulnerabilidade (peso 2) para as condições classificadas como indesejáveis e/ou 

com riscos consolidados à saúde e ao mínimo bem-estar. Essas classes foram baseadas no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do 

Domicílio e da Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – 

utilizado para a relação cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 

 
 Q43) Destinação do lixo – inclui pesos indicativos de não vulnerabilidade (peso 0) para 

situações ou condições que são desejáveis e/ou satisfatórias; classe com peso indicativo de 

tendência à vulnerabilidade (peso 1) para a condição que é classificada como precária e/ou 

potencialmente geradora de riscos e; classes com pesos indicativos de vulnerabilidade (peso 

2) para as condições classificadas como indesejáveis e/ou com riscos consolidados à saúde e 

ao mínimo bem-estar. Essas classes foram baseadas no questionário da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e no Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da Família, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – utilizado para a relação 

cadastral das famílias beneficiadas por tal ministério. 
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 Q44) Proveniência da energia elétrica – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

(peso 1) para condições que são classificadas como precárias e/ou potencialmente geradoras 

de riscos. Ademais, a inexistência de energia elétrica no imóvel/edifício recebe, 

compulsoriamente, a insígnia de socioeconomicamente vulnerável (peso “socialmente 

vulnerável”), dada a imprescindibilidade de tal serviço e a situação de precariedade inerente à 

sua ausência. 

 

 Q45) Existência de iluminação pública – inclui peso indicativo de tendência à situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 
 Q46) Condição de posse do imóvel/edifício – inclui peso indicativo de vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para os estados de relativa instabilidade e/ou incompletude na 

condição de possessão de uma dada propriedade privada. Essa questão foi baseada no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Q47) Existência de eletrodomésticos para a conservação de alimentos – Inclui peso 

indicativo de vulnerabilidade (peso 2) para a inexistência de eletrodomésticos de tal tipo, uma 

vez que tal condição relaciona-se a estados precário de segurança alimentar. Essa questão foi 

baseada no questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009) 

e no Manual do Agente de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Q48) Existência de eletrodomésticos de comunicação – Inclui peso indicativo de tendência 

à vulnerabilidade (peso 1) para o caso negativo, o qual corresponde à classe/situação não 

ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009) e no Manual do Agente de Pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 Q49) Disponibilidade de meios de transporte para deslocamento – Inclui peso indicativo 

de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para o caso negativo, o qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da 
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Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009) e no Manual do Agente de 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
 Q50) Acesso à alimentação regular – inclui peso indicativo de não vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 0) para a ocasião de consumo/acesso regular e peso de efetiva 

vulnerabilidade (peso 2) para a situação de ausência de consumo regular/suficiente de 

alimentos, pois esta situação apresenta um estado de tendência à subnutrição. Essa questão 

foi baseada no questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-

2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
 Q51) Acesso a serviços gerais de saúde – inclui peso indicativo de não vulnerabilidade 

(peso 0) para as situações de acesso aos serviços oficiais de saúde (medicina tradicional); 

peso indicativo de tendência à situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a 

condição de acesso somente a ervas de uso medicinal, a qual corresponde à classe/situação 

não ideal e/ou insatisfatória; e peso indicativo de vulnerabilidade (peso 2) para a condição 

negativa de acesso a serviços de saúde, independentemente do sistema/modelo medicinal, a 

qual se configura como situação indesejável. Essa questão foi baseada no questionário da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
 
 Q52) Acesso a serviços gerais de educação – inclui peso indicativo de tendência à situação 

de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
 
 Q53) Acesso a serviços gerais de transporte público – inclui peso indicativo de tendência à 

situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual 

corresponde à classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 Q54) Acesso a serviços gerais de transporte escolar – Inclui peso indicativo de tendência à 

vulnerabilidade (peso 1) para o caso negativo, o qual corresponde à classe/situação não ideal 

e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009) e no Manual do Agente de Pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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 Q55) Acesso a serviços gerais de assistência jurídica – inclui peso indicativo de tendência 

à situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual 

corresponde à classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 Q56) Acesso a serviços gerais de segurança pública – inclui peso indicativo de tendência à 

situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual 

corresponde à classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 Q57) Acesso a serviços gerais de esporte e lazer – inclui peso indicativo de tendência à 

situação de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual 

corresponde à classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no 

questionário da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 Q58) Acesso pavimentado ao domicílio e/ou acesso a serviços gerais e regulares de 
limpeza e manutenção de rua – inclui peso indicativo de tendência à situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para a condição negativa, a qual corresponde à 

classe/situação não ideal e/ou insatisfatória. Essa questão foi baseada no questionário da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 
 

 QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
As questões qualitativo-informativas (Q1 a Q26) do questionário complementar do Módulo I 

foram baseadas nas Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais 

Rodoviários Escopos Básicos/Instruções de Serviço – DNIT/2006 – Anexo B.15 – IS-14 – 

Programa de Reassentamento da População de Baixa Renda. 

Tais questões serão cruciais para balizar o planejamento e a construção do Programa de 

Reassentamento. 

 

Assim, com base em todas essas questões e em seus respectivos pesos contábeis e 

compulsórios – conforme questionário anexo (Anexo 1) –, tem-se a determinação da condição de 
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vulnerabilidade ou não vulnerabilidade socioeconômica da parcela populacional residente em 

áreas públicas ao longo das faixas de domínio. 

 

 

 MÓDULO II – IMÓVEIS DE USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL 
 

Consideram-se, neste módulo, para além do comércio propriamente dito, as práticas agrícolas 

em regime de autossustento – estando, neste caso, pré-definida a indenização das culturas, 

conforme o preço de mercado – e as atividades econômicas de caráter de baixo/precário nível 

tecnológico (produção manufatureira/artesanal). Destarte, a despeito de a nomenclatura pautar-se 

no comércio, este módulo deve ser apreendido para aferição da vulnerabilidade em qualquer das 

atividades econômicas elencadas no conjunto supracitado. 

O questionário (Anexo 3) de caracterização da vulnerabilidade socioeconômica de unidades 

familiares ocupantes de imóveis/edifícios de uso predominante ou exclusivamente comercial foi 

desenvolvido em dois temas/dimensões: 

 

(i) Identificação/ Dados Básicos (Q1 a Q7) compõe-se de variáveis básicas para o 

estabelecimento da identidade do responsável pela atividade econômica em análise, 

supostamente responsável pelo sustento da unidade familiar a qual responde. É intitulado “pessoa 

de referência” ou “arrimo de família”. Algumas das questões pautam-se em pesos compulsórios 

para a aferição da vulnerabilidade socioeconômica, configurando-se como um filtro primário de 

definições fundamentais para o prosseguimento ou não do questionário; 
 

(ii) Condições de Renda Potencial/ Ambiente familiar: (Q8 a Q21) compõe-se de variáveis de 

caracterização da renda e da escolaridade do responsável pela unidade familiar e, diretamente, 

pela atividade econômica que a sustenta, bem como de variáveis de caracterização da 

organização familiar e do enquadramento (ou não) da atividade econômica em foco no regime de 

economia familiar – conceito fulcral na aferição das atividades de autossustento. Configura-se 

como a parte estrutural do indicador de vulnerabilidade, uma vez que expressa o nível de 

capacidade de geração de renda e a possibilidade – dado o arranjo familiar – de superação de 

potenciais condições de vulnerabilidade. 

 

A relação das questões informativas e das questões contabilizadas (de pesos contábeis e 

de pesos compulsórios) é exposta a seguir: 
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Quadro 5 – Questionário (Anexo 3): Relação das questões conforme sua tipologia 
Tipologia da questão Questões 

Questão informativa Q1; Q4; Q10; Q11; Q18 

Questão contabilizada 
De pesos contábeis Q2; Q3; Q5; Q8; Q9; Q12; Q13; Q14; Q17; Q20; Q21 

De pesos 
compulsórios 

Q6; Q7; Q15; Q16; Q19 

 

 Acerca deste questionário, dois pontos devem ser enfatizados: 

a. O informante (interlocutor) – responsável por responder o questionário (Anexo 3) – deve 

ser o proprietário da atividade econômica em análise; 

b. Para as atividades comerciais – e suas correlatas, como descrito no intróito deste módulo 

– optou-se pela aferição da condição de autossustento como o sustentáculo da 

determinação da vulnerabilidade socioeconômica: ou seja, serão consideradas vulneráveis 

as atividades comerciais que forem classificadas como atividades de autossustento; para 

tanto, valer-se-ão de classificação conforme o questionário de vulnerabilidade para imóveis 

de uso predominante ou exclusivamente comercial (Anexo 3). Vale enfatizar que, para 

efeitos de delimitação conceitual, deve-se considerar a condição de autossustento como 

aquela balizada pelo regime de economia familiar, entendido como: “a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.” (Redação 

dada pela Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008, dando nova redação ao Art.12, inciso VII, 

§ 1º da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991). 

 

1. IDENTIFICAÇÃO/ DADOS BÁSICOS 
 

Seguindo o entendimento da diversidade de fatores que vulnerabilizam as pessoas – 

aspectos econômicos, fragilização dos vínculos afetivo-relacionais, precariedade da segurança, de 

representação política, de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiência...) etc. –, conforme o capítulo Vulnerabilidade Social da publicação Desenvolvimento 

Humano no Recife – Atlas Municipal, a caracterização da dimensão “Identificação/ Dados Básicos” 

apresenta a seguinte estrutura de questões: 

 
 Q1) Nome do proprietário/informante – caráter informativo. Ressalta-se a necessidade de o 

informante ser o proprietário (e responsável) da unidade comercial. 
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 Q2) Sexo do responsável – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para mulheres por conta de discriminações ainda inerentes ao 

paradigma sociocultural brasileiro em termos de desigualdade de oportunidades e acessos 

aos serviços ou à equidade de remuneração. Dessa forma, tal questão compatibiliza-se com 

os critérios adotados no questionário para imóveis/edifícios de uso predominante ou 

exclusivamente residencial e/ou uso misto (Anexo 1), no qual a chefia familiar feminina 

também recebe peso indicativo de vulnerabilidade, atendendo indicações na publicação 

Desenvolvimento Humano no Recife – Atlas Municipal e,indiretamente, na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE). 

 
 Q3) Idade do responsável – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para os jovens adultos (de 18 a 29 anos de idade) e peso indicativo 

de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para as famílias cujos responsáveis são jovens 

(17 anos ou menos de idade) ou idosos (60 anos ou mais de idade) por conta da indicação 

qualitativa adjacente que tal dado fornece quanto ao nível de adiantamento no ciclo de vida 

familiar. Assim como foi referenciado na questão 5 do Módulo I, esse critério está em 

consonância ao que é estabelecido pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), 

construído pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

 
 Q4) Cor/raça do responsável – caráter informativo. 

 
 Q5) Documentação de registro civil – inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade 

socioeconômica (peso 1) para os responsáveis que não possuem os documentos de registro 

civil – como certidão de nascimento, carteira de identidade, certidão de nascimento, cadastro 

de pessoa física etc. –, uma vez que esta inexistência indica uma precariedade na condição 

de cidadania. 

 

 Q6) Sobre a participação em Programas de Transferência de Renda – inclui peso 

compulsório de vulnerabilidade para os casos afirmativos de registro no Cadastro Único 

(CadÚnico) – instrumento de identificação e de caracterização de famílias de baixa renda do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) – e/ou de recebimento de 

benefícios de Programas Oficiais de Transferência de Renda (tais como Bolsa Família, Bolsa-

Alimentação, Bolsa-Escola, Auxílio-Gás etc.), inclusive em nível municipal. Esse peso 

compulsório é estabelecido por partir do pressuposto de que a admissão das famílias em tais 

programas já contemplou uma triagem e aferição da condição de vulnerabilidade por critérios 

próprios e específicos de algum órgão e/ou instituição oficial. 
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 Q7) Tipologia de uso da terra/ atividade econômica – inclui pesos compulsórios de 

vulnerabilidade e de não vulnerabilidade socioeconômica: a condição de vulnerabilidade é 

concedida para as terras indígenas e/ou quilombolas em virtude das idiossincrasias e 

prerrogativas que tais grupos étnico-culturais detêm perante o Estado brasileiro; a condição de 

não vulnerabilidade é conferida para um uso predominante ou exclusivo de agricultura de 

caráter comercial (qualquer dimensão) ou de comércio/atividade industrial de caráter 

lucrativo/empresarial, com estabelecimento de vínculos empregatícios formais, uma vez que 

em tais usos implicam-se relações capitalistas de produção, pesando-se, nesse caso, a 

irregularidade da ocupação das faixas de domínio, não opondo à indisponibilidade dos bens 

públicos do Estado o direito à moradia, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana – como 

indicado na Introdução deste documento –, pois não se tratam de hipossuficientes. 

Além desses pesos compulsórios, tem-se a relação de variáveis com pesos indicativos de 

irrelevância – per si – para a aferição de vulnerabilidade socioeconômica, centrados em 

tipologias de uso da terra enquanto moradia ou em atividades econômicas de caráter de 

autossustento (agricultura ou atividade comercial) ou de baixo/precário nível tecnológico 

(produção manufatureira/artesanal). 

Para efeitos dessa questão, considera-se conceitualmente o autossustento a partir da 

definição do regime de economia familiar, dada pela Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008 e 

exposta no item (b) da introdução deste módulo. 

Ademais, ressalta-se que a definição da tipologia do uso da terra ocorrerá a priori, uma vez 

que ela balizará a tipificação da pesquisa de vulnerabilidade circunscrita ao Módulo II e, 

consequentemente, a aplicação do questionário constante no Anexo 3: responderão a este 

referido questionário as tipologias de produção manufatureira/artesanal individual ou coletiva e 

de serviço/comércio de autossustento e/ou pequeno comércio. Para os casos de agricultura de 

autossustento, proceder-se-á à indenização da cultura em seu valor de mercado. 

 

2. CONDIÇÕES DE RENDA POTENCIAL/ AMBIENTE FAMILIAR 
 

O tema/dimensão sobre as condições de renda potencial e sobre o ambiente familiar 

apresenta a seguinte estrutura de questões: 

 
 Q8) Classes etárias da estrutura familiar – inclui pesos indicativos de tendência à situação 

de vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para crianças e adolescentes (de 6 a 14 anos de 

idade) e para jovens (de 15 a 17 anos de idade), por configurarem-se como potenciais classes 

de risco, uma vez que, em situação ideal, devem estar envolvidas com atividades escolares; e 

peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para crianças (de 0 e 5 anos de 
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idade) e idosos (de 60 anos ou mais de idade), por configurarem-se como faixas etárias de 

risco/vulneráveis, exigentes de cuidados especiais. 

Vale atentar para o fato de que as classes anteriormente elencadas recebem um acréscimo 

unitário no peso contábil para os casos de três ou mais pessoas, no âmbito da unidade 

familiar, em uma determinada faixa etária de peso original diferente de zero: assim, por 

exemplo, caso uma unidade familiar seja composta por três crianças e adolescentes (de 6 a 

14 anos de idade), ao invés de receber peso 1, receberá peso 2. Esse acréscimo justifica-se 

pelo aumento qualitativo da condição potencial de vulnerabilidade – inclusive para as 

situações já referenciadas como vulneráveis socioeconomicamente (peso 2), passando, pois, 

para um excepcional “peso 3” – dado o aumento quantitativo de membros em faixas etárias 

requerentes de atenção particular/especial. 

Ademais, assim como exposto e justificado em questão idêntica no Módulo I (Q12), esses 

acréscimos excepcionais nos pesos não foram contabilizados na definição dos piores cenário 

possíveis.  

 

 Q9) Pessoas com doença crônica, inaptas para o exercício de atividade remunerada – 

diz respeito à existência ou não, na estrutura familiar em análise, de moradores com algum 

tipo de doença crônica (incluindo-se os possíveis deficientes) que sejam inaptos para o 

exercício de atividade remunerada. Inclui peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica 

(peso 2) para o caso afirmativo. 
 

 Q10) Rol das pessoas que compõem a unidade familiar e suas condições no domicílio 
em relação ao responsável – caráter informativo. Os códigos de condição no domicílio para a 

determinação da relação entre a pessoa elencada e o responsável pela unidade familiar foram 

baseados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Q11) Quantidade de pessoas que trabalham na atividade econômica – caráter informativo. 

 

 Q12) Situação dos membros da unidade familiar, em condições e/ou idade para o 
exercício de atividade remunerada, quanto ao trabalho na atividade econômica – diz 

respeito à situação da totalidade (ou não) de todos os membros da unidade familiar em 

condições e/ou idade legalmente presumida para o exercício de atividade remunerada em 

efetivo exercício na atividade econômica em análise. A idade de 14 (quatorze) anos é lançada 

como a menor idade em que se é permitido algum exercício em atividade remunerada – no 

caso, na condição de aprendiz, segundo contrato por escrito e por tempo determinado, 
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conforme artigo 428 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n° 5.452/43, 

Artigo 58); sendo, pois, essa idade suscetível ao contrato de aprendizagem, optou-se por ela 

como idade mínima a ser considerada nesta questão. Inclui peso indicativo de tendência à 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para o caso afirmativo. 

 

 Q13) Exclusividade da atividade econômica para subsistência e o desenvolvimento 
socioeconômico do núcleo familiar – diz respeito à condição da atividade econômica em 

questão como fonte exclusiva de subsistência e desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar. Inclui peso indicativo de tendência à vulnerabilidade (peso 1) para o caso afirmativo. 
 

 Q14) Trabalho na atividade econômica em detrimento de frequência na escola de 
membros em idade de formação escolar – diz respeito à existência (ou não) de membros da 

unidade familiar em idade de formação escolar (17 anos ou menos de idade) que não 

frequentam a escola em decorrência do trabalho na atividade econômica em questão. Inclui 

peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para o caso afirmativo. 
 

 Q15) Existência de emprego/ocupação em outra atividade econômica de renda maior ou 
igual – diz respeito à existência de outro emprego/ocupação regular em que o proprietário/ 

informante aufira renda maior ou igual à atividade econômica em questão. Inclui peso 

compulsório de não vulnerabilidade socioeconômica para o caso afirmativo, uma vez que, em 

tal ocasião, estar-se-ia em discordância com a definição legal do regime de economia familiar 

(apresentado acima) pelo fato da outra atividade classificar-se como a principal para o 

sustento familiar. 
 

 Q16) Empregabilidade de pessoas externas á unidade familiar – diz respeito a existência 

(ou não) de outros membros, externos à unidade familiar, empregados na atividade econômica 

em questão. Inclui peso compulsório de não vulnerabilidade socioeconômica para o caso 

afirmativo, com vínculo empregatício formal, uma vez que tal situação estaria em discordância 

com a definição do regime de economia familiar, o qual preconiza a não utilização de 

empregados permanentes; para o caso de empregados em nível colaborativo e/ou informal, 

incute-se um peso não indicativo de vulnerabilidade (peso 0), e para a não existência de 

empregados externos à unidade familiar, incute-se um peso indicativo de tendência à 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1). 
 

 Q17) Número de horas trabalhadas por semana – inclui peso indicativo de tendência à 

vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para o regime de trabalho superior a 08 (oito) horas 
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diárias e/ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais – limite estabelecido legalmente, conforme 

a Constituição Federal/1988 (Artigo 7°, inciso XIII) e a CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei n° 5.452/43, Artigo 58). 

 

 Q18) Renda per capita da unidade familiar – caráter informativo. O dado de renda per capita 

advém de informações coletadas em caráter declaratório e informações precedentes (questão 

10). 

 

 Q19) Rendimento médio mensal – para a aferição do fator renda, construiu-se uma matriz 

relacional com base em duas variáveis: (i) a renda total bruta auferida por meio da atividade 

econômica e (ii) a renda per capita. Em relação à variável de renda per capita (eixo vertical), 

foram estabelecidas as seguintes classes: 

 
- extremamente pobres (até R$70): com base no Relatório de Desenvolvimento Mundial 

(1990), do Banco Mundial – o qual estabelece a faixa de US$ 1/dia/pessoa como limite da 

linha de indigência, o Governo Federal, por meio do programa Brasil Carinhoso, do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), adota como medida de extrema 

pobreza familiar rendimentos mensais abaixo de R$ 70/pessoa. 

 
- pobres (de R$70 a R$140): de acordo com o mesmo relatório do Banco Mundial supracitado, 

a linha de pobreza é estabelecida pela faixa de US$ 2/dia/pessoa; assim, dobrando-se o valor 

da linha de extrema pobreza obtém-se, por sua vez, o valor da linha de pobreza para as 

referências oficiais nacionais. 

 
- de R$140 a ½ S.M. (R$339): esta classe está baseada no limite superior da linha de pobreza 

e 50% do salário mínimo/ pessoa, definido em si como o mais baixo valor de salário, 

caracterizado por ser “capaz de satisfazer, em determinada região do País e em determinada 

época, as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte” 

(definição dada pelo Decreto-Lei nº399, de 30 de abril de 1938). 

 
- de ½ S.M. (R$339) a 1 S.M. (R$678): esta classe estabelece como intervalo os valores 

correspondentes a 50% e 100% de um salário mínimo/ pessoa, aproximando-se, pois, de 

situações desejáveis/ adequadas de rendimento individual. 

 
- mais de 1 S.M. (R$678): esta classe apresenta o melhor cenário, em que o rendimento 

individual é superior ao salário mínimo vigente (R$ 678), estando, portanto, em melhores 

condições de satisfazer economicamente as necessidades. 
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A variável indicativa da renda total bruta média da atividade econômica (serviço/comércio e 

/ou atividade manufatureira/artesanal) baseia-se nos valores estabelecidos pela Lei 

Complementar nº139, de 10 de novembro de 2011, para o enquadramento na condição de 

Microempreendedor Individual (MEI), quais sejam: receita bruta, durante o ano-calendário, de 

até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e/ou receita mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil mensais). 

O rendimento do comércio (e demais atividades econômicas aqui consideradas), portanto, 

pautou-se em quatro classes, baseadas em índices percentuais do limite supracitado: (i) até 

10% do limite de renda do MEI – ou seja, até R$ 500 mensais e/ou R$ 6 mil anuais; (ii) de 

10% a 50% do limite de renda do MEI – ou seja, maior ou igual a R$ 500 mensais/ R$ 6 mil 

anuais e menor que R$2.500 mensais/ R$ 30 mil anuais; (iii) de 50% a 100% do limite de 

renda do MEI – ou seja, maior ou igual a R$ 2.500 mensais/ R$ 30 mil anuais e menor ou igual 

a R$ 5 mil mensais/ R$ 60 mil anuais e; (iv) acima de 100% do valor limite do MEI – ou seja, 

com rendimento comercial acima de R$ 5 mil mensais e/ou R$ 60 mil anuais. 

Na medida em que as classes vão representando uma maior obtenção de lucro a partir da 

atividade econômica, há alterações nos pesos, pois representam uma maior aproximação de 

situações desejáveis/ adequadas. 

Destarte, a partir da correlação entre as quatro classes de rendimento da atividade econômica 

e as classes previamente estabelecidas de renda per capita, elaborou-se a seguinte matriz, 

determinante dos pesos compulsórios e contábeis a serem conferidos para cada caso 

associativo: 

 
Quadro 6 – Matriz para a determinação do peso da média mensal do rendimento comercial para imóveis de 
uso predominante ou exclusivamente comerciais 
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A despeito de a matriz estar referenciada na média mensal do rendimento da atividade 

comercial, ela pode ser utilizada para a aferição do rendimento médio mensal das outras 

atividades aqui consideradas: os serviços de autossustento e/ou as atividades de cunho 

manufatureiro/artesanal. 

Tal matriz encontra-se na questão 19 do questionário. 
 

 Q30) Alfabetização – inclui peso indicativo de vulnerabilidade socioeconômica (peso 2) para a 

condição de analfabetismo – situação não desejável. 

Essa questão da condição de alfabetização do informante foi baseada na Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF/2008-2009), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 
 Q31) Grau de escolaridade – inclui peso indicativo de não vulnerabilidade (peso 0) para as 

classes que indicam as situações desejáveis e/ou minimamente satisfatórias de conclusão, ao 

menos, do ciclo de Ensino Básico14 – isto é, a conclusão do Ensino Médio ou grau superior; 

peso indicativo de tendência à vulnerabilidade socioeconômica (peso 1) para as situações/ 

classes que geram certa instabilidade na capacidade de geração de renda – Ensino Básico 

incompleto, apesar de concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental, ou a modalidade de 

ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e; peso indicativo de vulnerabilidade (peso 2) 

para as situações indesejáveis – isto é, para as classes que versam sobre a ausência de 

escolaridade ou para a condição de Ensino Fundamental em curso/incompleto. 

 

                                                        

14 Correspondente ao nível de ensino composto pela educação escolar ou formal, subdividida em três 
níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA – DNIT:  
GRUPOS DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA  

  

 Os grupos de vulnerabilidade socioeconômica foram definidos conforme os módulos do 

questionário: 

 

 MÓDULO I – IMÓVEIS DE USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL E/OU USO 

MISTO 
 

A partir do somatório dos pesos obtido no questionário (Anexo 1) constante no documento 

PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE 
REASSENTAMENTO – DNIT aufere-se a condição de vulnerabilidade – conforme os grupos:(i) 

nenhum risco socioeconômico; (ii) baixo/ médio risco socioeconômico; (iii) VULNERABILIDADE 

socioeconômica (alto risco socioeconômico). 

 Os pesos compulsórios simplificam o resultado, uma vez que determinam a classificação 

dos objetos de pesquisa: a classificação de uma das variáveis com a insígnia “(SOCIALMENTE 

VULNERÁVEL)” condiciona à participação nos Programas de Reassentamento; a classificação de 

uma das variáveis com a insígnia “(SOCIALMENTE NÃO VULNERÁVEL)”, por sua vez, 

condiciona à reintegração de posse, exceto no caso em que outra variável tenha sido classificada 

com o peso compulsório oposto – “(SOCIALMENTE VULNERÁVEL)” –, uma vez que esta insígnia 

deve prevalecer sobre aquela e, portanto, o corolário desta em relação àquele. 

 Os pesos contábeis, por seu turno, requerem a definição de um fator de inflexão15 para a 

definição dos intervalos de resultados (somatório) considerados em cada um dos grupos de risco 

socioeconômico supracitados. Assim sendo, partiu-se do pior cenário possível para cada um dos 

temas/dimensões, obtendo-se as seguintes pontuações máximas contábeis: 

 Identificação – 04 (quatro) pontos; 

 Dados Básicos – 06 (seis) pontos; 

 Composição familiar – 18 (dezoito) pontos16; 

 Renda potencial – 10 (dez pontos); 

 Habitação – 32 (trinta e dois) pontos. 

                                                        

15 Índice percentual a partir do qual os valores passam a indicar a condições de vulnerabilidade 
socioeconômica. Assim, por exemplo, se o fato de inflexão é x, para todos os valores percentuais maiores 
ou iguais a x – em que 0% indica o melhor cenário possível e 100% o pior cenário possível em termos de 
vulnerabilidade – tem-se uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
16 Não corresponde ao valor numérico máximo, uma vez que a questão 12 possui excepcionais acréscimos 
nos pesos para os casos de três ou mais membros na unidade familiar inclusos em faixas etárias 
requerentes de atenções particulares/ especiais no tocante à condição de potencial ou efetiva 
vulnerabilidade socioeconômica. 
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O somatório do pior cenário possível estabelece-se, pois, em 70 (setenta) pontos contábeis 

– o que significa que, na pior das hipóteses, caso a unidade familiar em questão não seja 

enquadrada em um peso compulsório de vulnerabilidade, o maior valor a ser obtido no somatório 

dos pesos contábeis é de 70 (setenta) pontos. 

Por conta da heterogênea relevância que cada uma das dimensões/temas considerados 

tem para a aferição da vulnerabilidade, adotou-se um padrão diferenciado de fator de inflexão 

para cada um dos temas/dimensões, segundo uma orientação inversamente proporcional: ou seja, 

quanto menor o índice percentual de inflexão, maior a relevância da dimensão em questão para a 

aferição da vulnerabilidade, uma vez que uma taxa maior de índices percentuais enquadra-se em 

uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse sentido, foram adotados os seguintes 

fatores de inflexão, segundo o tema/dimensão: 

 Identificação – 30% (0,3) 

 Dados Básicos – 25% (0,25) 

 Composição familiar – 20% (0,2) 

 Renda Potencial – 20% (0,2) 

 Habitação – 25% (0,25). 

 
Em termos gráficos, a diferenciação dos pesos, de acordo com o tema/dimensão, obedece 

aos seguintes padrões: 

 
Figura 1 – Fatores de inflexão (Módulo I) por dimensão: intervalos definidores da zona de vulnerabilidade 
 

 
 Em termos práticos, o questionário de aferição da condição de vulnerabilidade pauta-se em 

pesos contábeis, cujo somatório se dará em valores inteiros. Portanto, os fatores de inflexão 

devem ser traduzidos em índices numéricos – os valores de inflexão17. 

                                                        

17 Índice numérico a partir do qual os valores passam a indicar a condições de vulnerabilidade 
socioeconômica. Assim, por exemplo, se o valor de inflexão é x, para todos os valores numéricos maiores 
ou iguais a x tem-se uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
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Dessa forma, atrelando-se os fatores de inflexão aos valores máximos dos piores cenários 

possíveis obtêm-se os pesos (valores de inflexão), para cada tema/dimensão, a partir dos quais 

se configura uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para o caso de valores racionais 

não inteiros, foi considerada como valor de inflexão a parte inteira do resultado. 

As pontuações contábeis máximas (índices do pior cenário possível), os fatores de 

inflexão, os valores de inflexão obtidos e os valores de inflexão considerados, segundo o 

tema/dimensão, podem ser mais bem visualizados no quadro a seguir: 

 
Quadro 7 – Questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Módulo I): índices de pior cenário possível, 
fatores de inflexão e valores de inflexão obtidos e considerados por tema/dimensão 

TEMA/DIMENSÃO ÍNDICE DO PIOR 
CENÁRIO POSSÍVEL (A) 

FATOR DE 
INFLEXÃO (B) 

VALOR DE INFLEXÃO 
OBTIDO (A X B) 

VALOR DE INFLEXÃO 
CONSIDERADO 

Identificação 04 30% 1,2 1 

Dados Básicos 06 25% 1,5 1 

Composição familiar 18 20% 3,6 3 

Renda potencial 10 20% 2 2 

Habitação 32 25% 8 8 

TOTAL 70 - 16,3 15 

 

 Esse valor de inflexão total considerado indica que, na pesquisa de vulnerabilidade, se 

uma unidade familiar não for classificada – a partir de pesos compulsórios – como socialmente 

vulnerável, ela será considerada como vulnerável socioeconomicamente caso a somatória dos 

pesos auferidos seja maior ou igual a 15 (quinze) 
 A partir do estabelecimento desse critério, definiram-se os fatores de inflexão totais 

(somatório dos pesos contábeis) para cada um dos grupos de risco socioeconômico anteriormente 

elencados. Tais relações entre grupos/condições de risco socioeconômico e o somatório dos 

pesos contábeis obtidos podem ser mais bem visualizados no Quadro 7, a seguir: 
 
Quadro 8 – Questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Módulo I): fatores de inflexão (somatórios dos 
pesos) por grupo/condição de risco socioeconômico 

CONDIÇÃO SOMATÓRIO DOS PESOS 

Nenhum risco 
socioeconômico 

 (SOCIALMENTE NÃO VULNERÁVEL) ou 0 (zero) 

Baixo/ Médio risco 
socioeconômico 

 1 (um) a 14 (quatorze) 

VULNERABILIDADE 
socioeconômica 

 15 (quinze) ou mais ou (SOCIALMENTE VULNERÁVEL) 

 

 Portanto, estabelecidos os fatores e os valores de inflexão, relacionam-se os resultados 

obtidos no questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Anexo 1) com as conseqüências/ 
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ações a serem impetradas para efeitos de reassentamento da parcela populacional alocada nas 

faixas de domínio dos empreendimentos rodoviários do Sistema Nacional de Viação (SNV): 

 Para resultados maiores ou iguais a 15 (quinze) OU pesos compulsórios de 
vulnerável socioeconomicamente: deve-se incluir a unidade familiar em questão nos 

programas de reassentamento; 

 Para resultados menores que 15 (quinze) OU pesos compulsórios de não vulnerável 
socioeconomicamente: institui-se a necessidade de uma espécie de “repescagem” para 

determinar se a unidade familiar em questão enquadra-se em uma classe especial de 

vulnerabilidade: caso a unidade familiar seja incluída no escopo da classe especial, 

efetivar-se-á a indenização do imóvel/edifício/benfeitoria; caso não seja incluída na classe 

especial de vulnerabilidade, a unidade familiar será alvo de reintegração de posse. 

 

Classe Especial de Vulnerabilidade 
 

Tendo em vista que há ocasiões em que, mesmo sendo classificadas como não 

vulneráveis socioeconomicamente, as unidades familiares em análise possuem no imóvel/edifício 

em questão a única moradia, e pesando a imprudência em demandar a reintegração de posse em 

tais situações, uma vez que tal ação ensejaria o “deslocamento” de um problema social de déficit 

habitacional e estaria, pois, em desconformidade com os direitos à moradia e à dignidade da 

pessoa humana, possibilitou-se àqueles que, conforme o questionário de aferição da 

vulnerabilidade socioeconômica (Anexo 1), não são classificado como vulneráveis a possibilidade 

de serem indenizados por seus imóveis/edifícios/benfeitorias localizados nas faixas de domínio. 

Assim, em termos práticos, caso uma unidade familiar responda a uma pontuação inferior 

a 15 (quinze) ou caso seja compulsoriamente classificada como não vulnerável 

socioeconomicamente, a ela será imputada outra questão (Anexo 2), a “repescagem”, para 

determinar se existe a condição de unicidade/exclusividade da moradia em foco: isto é, caso o 

imóvel/edifício seja o único da unidade familiar, esta será enquadrada na classe especial de 

vulnerabilidade e, ao invés de ser incluída no escopo dos programas de reassentamento, receberá 

uma indenização – cujos valores serão determinados pela valoração individualizada do imóvel/ 

edifício em questão ou por valores regionais pré-determinados (apresentados a seguir) – referente 

à unidade habitacional em xeque.  

Para este caso, exigir-se-á uma pesquisa cartorial para a comprovação da condição de 

única moradia a fim de homologar o resultado e a inclusão da unidade familiar nessa classe 

especial de vulnerabilidade. 
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Em suma, estabelecem-se três possíveis ações a serem impetradas a partir da aferição da 

vulnerabilidade socioeconômica de uma dada unidade familiar: 

 Inclusão no programa de reassentamento: para as unidades familiares classificadas na 

condição de “VULNERABILIDADE socioeconômica” segundo os grupos/condições de risco 

socioeconômico; 

 Indenização: para as unidades familiares classificadas nas condições de “Nenhum risco 

socioeconômico” e de “Baixo/Médio risco socioeconômico” conforme os grupos/condições 

de risco socioeconômico e que, segundo questionário de “repescagem” (Anexo 2), forem 

classificadas na classe especial de vulnerabilidade; 

 Reintegração de posse: para as unidades familiares classificadas nas condições de 

“Nenhum risco socioeconômico” e de “Baixo/Médio risco socioeconômico” conforme os 

grupos/condições de risco socioeconômico e que, segundo questionário de “repescagem” 

(Anexo 2), NÃO forem classificadas na classe especial de vulnerabilidade. 

 

Essas ações, tomadas a partir da classificação da vulnerabilidade, podem ser mais bem 

visualizadas no diagrama a seguir: 

 
Figura 2 – Diagrama de ações a serem impetradas a partir da aferição da vulnerabilidade socioeconômica 
 

 
 
 Adiante (próxima seção/capítulo), apresentar-se-ão os possíveis limites dos valores 

envolvidos nos processos de indenização das unidades familiares enquadradas na classe especial 

de vulnerabilidade. 

 

 MÓDULO II – IMÓVEIS DE USO PREDOMINANTE OU EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL  

 
A preocupação básica dessa pesquisa de vulnerabilidade para fins de reassentamento dá-

se com os imóveis que fazem uso da terra para moradia; destarte, para o caso de uso da terra 

para fins, predominante ou exclusivamente, de exploração de atividade econômica, a centralidade 
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da pesquisa assenta-se na verificação da vulnerabilidade socioeconômica, entendida ou 

presumida a partir da vinculação da referida atividade ao status de autossustento: ou seja, serão 

consideradas atividades econômicas vulneráveis somente aquelas que foram avaliadas, por meio 

do questionário (Anexo 3), como atividades de autossustento. Nesses casos, o corolário da 

vulnerabilidade não indica – como no caso dos usos da terra para fins de moradia – a participação 

nos programas de reassentamento, mas sim a indenização das benfeitorias (estabelecimentos de 

serviço/comércio de autossustento, pequenos comércios classificados como vulneráveis e/ou 

estabelecimentos manufatureiros/ artesanais). 

A partir do somatório dos pesos obtido no questionário (Anexo 3) constante no documento 

PESQUISA BÁSICA DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA PARA FINS DE 
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA – DNIT aufere-se a condição de vulnerabilidade – conforme os 

grupos: (i) nenhum risco socioeconômico; (ii) baixo/ médio risco socioeconômico; (iii) 

VULNERABILIDADE socioeconômica (alto risco socioeconômico). 

Assim como para o Módulo I, os pesos compulsórios simplificam o resultado, uma vez que 

determinam a classificação dos objetos de pesquisa em socialmente vulneráveis ou socialmente 

não vulneráveis, implicando em corolários distintos conforme o caso: para os primeiros, procede-

se à indenização das benfeitorias em questão; para os segundos, por sua vez, condiciona-se a 

reintegração de posse. Também similar à pesquisa para fins de reassentamento (Módulo I), a 

insígnia “(SOCIALMENTE VULNERÁVEL)” deve prevalecer sobre a insígnia “(SOCIALMENTE 

NÃO VULNERÁVEL)” caso haja duplicidade com pesos compulsórios opostos. 

Os pesos contábeis, por seu turno, também se valem das definições de fatores de inflexão 

– para a classificação dos grupos de risco socioeconômico – e do pior cenário possível para cada 

um dos temas/dimensões. Quanto a este, foram obtidas as seguintes pontuações máximas 

contábeis: 

 Identificação/Dados Básicos – 04 (quatro) pontos; 

 Condições de Renda Potencial/ Ambiente Familiar – 20 (vinte) pontos. 

 

Cabe ressaltar que, do mesmo modo que no questionário para reassentamento (Anexo 1) 

em sua dimensão Composição Familiar, o tema/dimensão Condições de Renda Potencial/ 

Ambiente Familiar não indica enquanto pior cenário possível o valor numérico máximo em função 

dos excepcionais acréscimos nos pesos na questão acerca das classes etárias da estrutura 

familiar (Q8). 

Ante essa consideração, tem-se que o somatório do pior cenário possível estabelece-se 

em 24 (vinte e quatro) pontos contábeis – o que significa que, na pior das hipóteses, caso a 

atividade econômica em questão não seja enquadrada em um peso compulsório de 
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vulnerabilidade, o maior valor a ser obtido no somatório dos pesos contáveis é de 24 (vinte e 

quatro) pontos. 

Considerando que a lógica dos fatores de inflexão dos temas/dimensões pauta-se em uma 

orientação inversamente proporcional – ou seja, quanto menor o índice percentual de inflexão, 

maior a relevância da dimensão em questão para a aferição da vulnerabilidade, uma vez que uma 

taxa maior de índices percentuais enquadra-se em uma situação de vulnerabilidade –, foram 

adotados os seguintes fatores de inflexão: 

 Identificação/ Dados Básicos – 25% (0,25) 

 Condições de Renda Potencial/ Ambiente Familiar – 25% (0,25) 

 
Em termos gráficos, obtém-se o seguinte padrão, de acordo com o tema/dimensão: 

 
 
Figura 3 – Fatores de inflexão (Módulo II) por dimensão: intervalos definidores da zona de vulnerabilidade 
 

 
 
  

Na prática, o questionário de aferição da condição de vulnerabilidade/autossustento das 

atividades econômicas pauta-se em pesos contábeis, cujo somatório se dará em valores inteiros. 

Portanto, os fatores de inflexão devem ser traduzidos em índices numéricos – os valores de 

inflexão (similar à metodologia aplicada para o Módulo I, tendo este índice sido conceituado na 

nota de rodapé 16). 

 Desse modo, atrelando-se os fatores de inflexão aos valores máximos dos piores cenários 

possíveis obtêm-se os pesos (valores de inflexão), para cada tema/dimensão, a partir dos quais 

se configura uma situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

As pontuações contábeis máximas (índices de pior cenário possível), os fatores de inflexão 

e os valores de inflexão obtidos e considerados, segundo o tema-dimensão, podem ser mais bem 

visualizados no quadro a seguir: 
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Quadro 9 – Questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Módulo II): índices de pior cenário possível, 
fatores de inflexão e valores de inflexão obtidos e considerados por tema/dimensão 

TEMA/DIMENSÃO ÍNDICE DO PIOR 
CENÁRIO POSSÍVEL (A) 

FATOR DE 
INFLEXÃO (B) 

VALOR DE INFLEXÃO 
OBTIDO (A X B) 

VALOR DE INFLEXÃO 
CONSIDERADO 

Identificação/ Dados 
Básicos 

04 25% 1 1 

Condições de Renda 
Potencial/ Ambiente 
Familiar 

20 25% 5 5 

TOTAL 24 - 6 6 

 

 Esse valor de inflexão total considerado indica que, na pesquisa de vulnerabilidade, se 

uma atividade econômica não tiver a sua condição de vulnerabilidade socioeconômica classificada 

a partir de pesos compulsórios, ela será considerada como vulnerável socioeconomicamente caso 

a somatória dos pesos auferidos seja maior ou igual a 6 (seis). 
 A partir do estabelecimento desse critério, foram definidos os fatores de inflexão totais 

(somatório dos pesos contáveis) para cada um dos grupos de risco socioeconômico anteriormente 

elencados, conforme quadro abaixo: 
 
Quadro 10 – Questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Módulo II): fatores de inflexão (somatórios 
dos pesos) por grupo/condição de risco socioeconômico 

CONDIÇÃO SOMATÓRIO DOS PESOS 

Nenhum risco 
socioeconômico 

 (SOCIALMENTE NÃO VULNERÁVEL) ou 0 (zero) 

Baixo/ Médio risco 
socioeconômico 

 1 (um) a 5 (cinco) 

VULNERABILIDADE 
socioeconômica 

 6 (seis) ou mais ou (SOCIALMENTE VULNERÁVEL) 

 

 Portanto, estabelecidos os fatores e os valores de inflexão, relacionam-se os resultados 

obtidos no questionário de vulnerabilidade socioeconômica (Anexo 3) com as conseqüências/ 

ações a serem impetradas para efeito de tratamento das atividades econômicas das faixas de 

domínio, com fins à desobstrução das mesmas: 

 Para resultados maiores ou iguais a 6 (seis) OU pesos compulsórios de vulnerável 
socioeconomicamente: deve-se proceder à indenização da benfeitoria da atividade 

econômica (ponto comercial/de serviço, estabelecimento de atividade manufatureira/ 

artesanal); 

 Para resultados menores que 06 (seis) OU pesos compulsórios de não vulnerável 
socioeconomicamente: a atividade econômica será alvo de reintegração de posse. 
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INDENIZAÇÕES: LIMITE DOS VALORES A SEREM PAGOS PARA AS UNIDADES FAMILIARES DA 
CLASSE ESPECIAL DE VULNERABILIDADE 

  

A partir do enquadramento de uma dada unidade familiar na classe especial de 

vulnerabilidade, um ponto crítico a ser equacionado refere-se ao valor das indenizações a serem 

pagas pelos imóveis/edifícios/benfeitorias que se encontram na faixa de domínio. Desse modo, 

estabelecem-se duas possibilidades de determinação deste valor, cuja escolha será facultada à 

unidade familiar em questão: 

i) o valor será referenciado na avaliação imobiliária, conforme os preços correntes no 

mercado imobiliário local, do imóvel/edifício em questão ou; 

ii) sob o fito de manter a consonância do referido valor com os programas de habitação e 

inclusão socioeconômica do Governo Federal, o valor terá como referência o valor máximo 

regionalizado das unidades habitacionais, estabelecido no escopo dos Programas de 

Habitação do Poder Público – notadamente, o Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV) – conforme quadro de referência abaixo (Quadro 8): 

 
 
Quadro 11 – Quadro de Referência dos valores máximos de indenização, segundo regiões 

UF Localidade 
Valor Máximo de 

Indenização (em R$ 1) 

DF 
Capital 76.000,00 

Municípios da RIDE/DF 60.000,00 

SP 

Municípios integrantes das regiões metropolitanas da 
Capital, de Campinas e Baixada Santista e município de 
Jundiaí 

76.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 70.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 60.000,00 

RJ 

Capital e respectiva região Metropolitana. 75.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 59.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 60.000,00 

MG 

Capital e respectiva região Metropolitana 65.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 60.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 58.000,00 

(continua) → 
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→ (continuação) 

ES 

Capital e respectiva região Metropolitana 60.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 58.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 56.000,00 

GO, MS e MT 

Capital e respectiva região Metropolitana 60.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 57.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 56.000,00 

AC, AM, AP, 
PA, RO, RR e 

TO 

Capital e respectiva região Metropolitana 62.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 60.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 58.000,00 

BA 

Capital e respectiva região Metropolitana 64.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 60.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 57.000,00 

CE e PE 

Capital e respectiva região Metropolitana 63.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 59.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 56.000,00 

AL, MA, PB, 
RN e SE 

Capital e respectiva região Metropolitana 61.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 57.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 54.000,00 

PI 

Capital  61.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 57.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 54.000,00 

RS, PR e SC 

Capital e respectiva região Metropolitana 64.000,00 

Municípios com população maior ou igual a 50 mil hab. 60.000,00 

Municípios com população menor que 50 mil hab. 59.000,00 

(Redação dada pela Portaria n.521 do Ministério das Cidades, de 22 de outubro de 2012). 
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