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Recife, 14 de dezembro de 2010



Foi um ano intenso para os grupos de trabalho do Observatório do Recife. Foi 
também uma grande evolução para todos nós se levarmos em conta tudo o 
que foi feito nos preparativos desta segunda edição dos indicadores da cida-
de. Por isso tudo esperamos que você, leitor, aprecie sem moderação todos os 
dados que estamos apresentando aqui, pois eles dizem respeito à sua cidade,  
ao nosso Recife. E se em algum momento nós já pensamos que algo poderia 
ser feito para mudar o que aí se encontra, só conseguiremos fazer isso com a 
informação correta, partindo de uma visão crítica da realidade. 

Está aí em suas mãos o resultado de um ano inteiro de trabalho. Estamos aqui 
para dizer que este é apenas o começo. Muitas iniciativas e publicações ainda 
virão para servir de referência para podermos cobrar às autoridades compe-
tentes a tão procurada qualidade de vida à qual todo cidadão tem direito. 

Para um perfeito entendimento dos dados apresentados, sugerimos manter 
a publicação à mão para consulta constante. Sabemos que são muitos indica-
dores. E mesmo esses ainda são só uma pequena parcela que nos foi possível 
apresentar nesta edição. Mas eles são o retrato em preto e branco do Recife. 
E por isso é bom lembrar a realidade que temos hoje, já que isso nos motiva 
sempre a buscar um futuro melhor.  E também porque a inquietação nos leva 
a algum lugar que não apenas a zona de conforto. 

Enfim, que este trabalho motive suas conversas com vizinhos, amigos, pa-
rentes. Que seja um grande motivador da sua participação social. E que na 
próxima edição possamos contar com a sua colaboração. Por um Recife so-
cialmente justo, ambientalmente preservado e economicamente viável para 
todos. 

Boa leitura. 

Editorial
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Os dados apresentados no sistema de indicadores do Observatório do Recife per-
mitem fazer uma profunda avaliação da situação dos moradores da cidade em as-
pectos fundamentais para a garantia de direitos e qualidade de vida. Esta avaliação 
revela que o Recife tem enormes desafios a enfrentar: a maioria dos dados levanta-
dos deixa a cidade abaixo da média ou entre as piores capitais do país. A situação 
de violência surge como extremamente crítica. O Recife está entre as capitais com 
índices mais elevados de homicídio geral e de homicídio de jovens do sexo mascu-
lino (nos dois casos em penúltimo lugar). A questão de emprego e renda também 
se destaca negativamente: o Recife é a penúltima entre as capitais na proporção 
de miseráveis na população e fica entre as maiores taxas de desemprego (neste 
último caso, comparando Regiões Metropolitanas).

Os indicadores de educação 
não se mostram mais favorá-
veis ao município. O Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) – que mede a qua-
lidade da educação – dos anos 
finais do ensino fundamental 
(6º ao 9º ano), por exemplo, 
está entre os piores das capi-
tais. O Ideb dos anos iniciais (1º 
ao 5º ano) está abaixo da mé-
dia. Com exceção da reprovação no ensino médio, que está na média das capitais, 
todos os outros indicadores globais de educação (sem considerar a separação 
entre municipal, estadual, federal e privado) estão abaixo da média ou entre os 
piores das capitais brasileiras.

As informações desta publicação estão apresentadas em áreas temáticas, como 
educação e saúde, mas devem ser lidas de maneira integrada. Cada um dos in-
dicadores apresentados revela aspectos que ultrapassam em muito sua própria 
área temática. 

Por exemplo, a falta de número suficiente de consultas de pré-natal, que atinge 
43,43% das mulheres grávidas, não é apenas um problema de saúde, mas indi-
ca que esse percentual da população tem dificuldades para o acesso a políticas 
públicas em geral – seja por deficiência dos serviços, seja por questões culturais 
ou econômicas.

O mesmo raciocínio aplica-se, em outro exemplo, ao abandono escolar, que a-

Esta avaliação revela que o 
Recife tem enormes desafios a 
enfrentar: a maioria dos dados 
levantados deixa a cidade abaixo 
da média ou entre as piores 
capitais do país.

Os desafios do Recife
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tinge 12,66% no ensino fundamental estadual. Esse fenômeno precisa ser com-
preendido no contexto social dessas famílias, pois o abandono pode ser causado 
não apenas pela qualidade da escola, como também por questões econômicas, 
por dificuldades de acesso, por envolvimento com substâncias psicoativas, entre 
outras possibilidades, que precisam ser pesquisadas e combatidas. Além disso, 
deixar a escola é um dos fatores que alimentam a reprodução do ciclo da pobreza 
e da exclusão.

Essa abordagem múltipla faz com que o sistema de indicadores tenha duas fren-
tes de impacto. 

Em primeiro lugar, serve como diagnóstico da situação do Recife e como insumo 
para o monitoramento, ao acompanhar a evolução dos indicadores no decorrer 
dos anos. É possível identificar questões críticas e saber se as coisas melhoraram, 
ficaram estáveis ou pioraram em cada um dos indicadores considerados. 

Em segundo lugar, o Observatório funciona como uma plataforma para partici-
pação social, debates e proposições de metas a serem atingidas. A multiplicidade 
de causas e consequências de cada um dos indicadores apresentados exige o 
aprofundamento das questões para a identificação das raízes dos problemas e 
das soluções possíveis. Esta é de fato a participação informada, capaz de estabe-
lecer, entre os governos e a sociedade, um diálogo baseado em fatos e objetivos 
concretos.

Com isso, é possível dizer que o lançamento desta segunda edição do Sistema 
de Indicadores é ainda um ponto de partida para que governo e sociedade cons-
truam, de maneira democrática e participativa, estratégias capazes de superar os 
desafios que se apresentam à cidade do Recife.

Elvis Cesar Bonassa
Diretor da Kairós Desenvolvimento Social

A Kairós Desenvolvimento Social foi responsável pela metodologia, cálculo (quando necessário) 
e consolidação dos indicadores do Observatório do Recife, tendo atuado também no Observa-
tório Cidadão (São Paulo) e no Sistema de Indicadores Rio Como Vamos (Rio de Janeiro).

Os desafios do Recife
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O Observatório do Recife

Missão

Mobilizar a sociedade para  selecionar, propor e monitorar um conjunto de indica-
dores e metas que se constituam numa agenda de desenvolvimento sustentável 
para o Recife e que levem a transformá-la numa cidade melhor para se viver, social-
mente justa, ambientalmente equilibrada e economicamente viável.

Objetivos

Estimular a efetiva participação da sociedade civil na elaboração de propostas: •	
(a) focadas na melhoria da qualidade de vida da cidade; (b) orientadas para 
um desenvolvimento sustentável; (c) que ampliem a inclusão social.

Acompanhar permanentemente indicadores que contribuam para o desen-•	
volvimento sustentável do Recife e monitorar seu desempenho em relação à 
atuação do executivo municipal.

Sensibilizar o cidadão recifense para uma participação ativa em prol da nossa •	
cidade.

Ser um espaço para análise e debate sobre a cidade, buscando influenciar a •	
administração pública.

Contribuir para a eficácia e a transparência das políticas públicas.•	

Visão

Estar consolidado como movimento capaz de mobilizar o maior número possível 
de atores sociais, com uma prática estabelecida de monitorar e disseminar infor-
mações sobre indicadores, influenciando na formulação das políticas públicas mu-
nicipais.

Princípios

Exercício da cidadania
Exercer, de modo ativo e responsável, os direitos e deveres de cidadãos, acompa-
nhando a atuação do poder público, relativa à sua responsabilidade e competên-
cia para com a gestão pública.
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O Observatório do Recife

Isenção político-partidária
Não apoiar nenhum partido ou personagem político, mantendo-se isento em rela-
ção a quaisquer grupos específicos.

Transparência
Ter posicionamentos claros e públicos e promover ampla e contínua disseminação 
de informações.

Consistência
Formular propostas e avaliações fundamentadas em fatos e dados, com apoio na 
expertise de profissionais ou grupos que trabalham na consolidação de conheci-
mentos específicos.

Equidade
Defender o equilíbrio dos direitos de todos os grupos de cidadãos, definidos por 
quaisquer condições ou opções, na busca de parâmetros de justiça social.

Solidariedade
Ser corresponsável pela promoção do bem comum e pela melhoria da qualidade 
de vida dos menos favorecidos.

Liberdade de opinião
Assegurar amplo direito à voz e manter um canal de diálogo aberto para qualquer 
manifestação de opinião.

Inclusão
Estimular a participação de todos e estar aberto a interesses múltiplos que sejam 
convergentes com os princípios do movimento.

Legalidade
Agir de acordo com os parâmetros da lei, com visão crítica e disposição propositiva 
em relação a melhorias na legislação.

Exemplaridade
Promover ações ou posicionamentos que sejam exemplo do exercício da consci-
ência cidadã e de práticas democráticas.
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Notas metodológicas

Como foram construídos os indicadores

A organização dos dados foi estruturada a partir de uma proposta técnica de indi-
cadores, reconhecidamente fortes para a avaliação dos diversos aspectos da qua-
lidade de vida e da garantia de direitos da população. Essa proposta passou por 
discussão e validação junto por Grupos de Trabalho (GTs) temáticos. Para o tema 
da assistência social não houve GT. Nos casos de espaço urbano e de governança, 
os GTs estão formados, mas as discussões e temas relativos a eles não puderam ser 
convertidos em indicadores. 

A partir dos resultados dos GTs, foi feita a elaboração técnica com as melhores 
informações disponíveis. 

Os temas abordados são:

Saúde;•	
Educação;•	
Espaço urbano, mobilidade e moradia;•	
Trabalho, renda e desigualdade;•	
Meio ambiente e saneamento;•	
Juventude;•	
Governança;•	
Assistência social;•	
Segurança.•	

Em cada um dos temas, foram buscados os dados mais recentes possíveis, para 
gerar um retrato atualizado da cidade. As informações provêm de fontes oficiais – 
os chamados registros administrativos. O uso dessas fontes permite atualizar todos 
os dados regularmente e criar uma cultura de “gestão por indicadores”, isto é, com 
formas objetivas de medição.

Além disso, os indicadores selecionados permitem fazer com que a discussão so-
bre as políticas públicas passe do campo das realizações governamentais para os 
impactos reais sobre a vida dos recifenses. Muito além de avaliar se foram cons-
truídos ou equipados hospitais e escolas, por exemplo, o Observatório do Recife 
acompanha a situação de saúde e de educação do ponto de vista da vida dos 
cidadãos, como reprovação e mortalidade infantil. É em torno de resultados reais 
que as políticas públicas deverão, do ponto de vista do Observatório do Recife, ser 
discutidas, planejadas, monitoradas e avaliadas.
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Comparações

Sempre que possível, foram incluídas comparações dos indicadores do Recife com 
os das demais capitais brasileiras. Essas comparações, no entanto, nem sempre 
possuem o mesmo período de atualização dos dados utilizados neste sistema de 
indicadores. Na saúde, por exemplo, os dados mais recentes disponíveis nos sis-
temas nacionais de nascimentos e mortalidade referem-se a 2008. Por essa razão, 
nesses casos, a tabela comparativa só pôde ser construída para aquele ano. 

Séries históricas

Também, sempre que possível, foram registrados os valores de cada indicador nos 
cinco ou nos três últimos anos, constituindo uma série histórica da variação da 
situação do município. Os sinais adotados significam:

Flecha apontada para cima: •	 a situação melhorou com uma variação 
igual ou superior a 5%;
Flecha na horizontal: •	 a situação ficou estável, com uma variação para 
melhor ou pior inferior a 5%;
Flecha apontada para baixo: •	 a situação piorou com uma variação 
igual ou superior a 5%.

Note-se que dependendo da natureza do indicador, a melhora da situação se dá 
com a diminuição do número (por exemplo, a taxa de mortalidade infantil se torna 
melhor quando diminuiu). Em outros casos, a melhora se dá com o aumento do 
número (são exemplos disso o Ideb e o percentual de cobertura de esgoto: quanto 
maior, melhor).

População

Para o cálculo dos indicadores, quan-
do referentes à população residente, 
foram usadas as projeções disponíveis 
no Datasus.

Notas metodológicas | Dados educacionais

Datasus
É o Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde, que 
tem como uma de suas principais 
funções disponibilizar dados 
sobre a saúde do País para o 
aprimoramento das gestões de 
estados e municípios.
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Dados educacionais

Os indicadores de educação referentes 
a 2009 foram elaborados a partir de da-
dos do Censo Escolar, fornecidos pela 
Secretaria Estadual de Educação e pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). 

No cálculo dos indicadores de reprova-
ção houve um ajuste metodológico em relação à primeira edição do sistema de 
indicadores, para adotar os mesmos critérios do Inep. No ano anterior, o Observa-
tório do Recife considerou a taxa de reprovação como o percentual de reprovados 
em relação à soma de aprovados e reprovados (a chamada “matrícula final”). Neste 
ano, o cálculo da reprovação inclui, no denominador, os casos de abandono. Os 
dados publicados no ano passado (referentes a 2007) foram recalculados com o 
novo critério.

Para a distorção de idade, foram usados os percentuais fornecidos pela Secretaria 
Estadual de Educação e pelo Inep, sem os números absolutos. A forma de cálculo 
desse indicador é o total de alunos com distorção de idade dividido pelo total de 
matrículas no início do ano. 

Sintetizando, as formas de cálculo para os indicadores são:

Taxa de reprovação: total de reprovados dividido pela soma de •	
aprovados, reprovados e abandono;
Taxa de abandono: total de abandonos dividido pela soma de •	
aprovados, reprovados e abandonos;
Taxa de distorção idade/série: total de distorção dividido pelo total •	

     de matrículas.

Dados de saúde

Os indicadores referentes a nascimentos e óbitos de 2009 foram calculados com 
base nos arquivos de Declaração de Óbitos e Declaração de Nascidos Vivos, forne-
cidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Essas informações devem ser considera-
das preliminares, sujeitas a ajustes. Isso acontece porque as informações a respeito 

Notas metodológicas | Dados de saúde

Inep
Está vinculado ao Ministério 
da Educação (MEC) e tem por 
missão promover estudos, 
pesquisas e avaliações sobre o 
sistema educacional brasileiro 
para servir de apoio à formulação 
e implementação de políticas 
públicas dessa área. 
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Notas metodológicas | Indicador

de nascimentos e principalmente óbitos podem demorar a ser registradas quando 
ocorrem em outro município. 

Se, por exemplo, uma moradora do Recife dá à luz em outro município, esse nasci-
mento precisa integrar a base de dados de nascidos vivos, mas a informação pode 
demorar a chegar ao Recife. Há também casos em que a causa da morte precisa 
ser investigada, para receber a classificação oficial.

No ano passado, os dados de nascimentos e óbitos referentes a 2008 também 
foram considerados preliminares. Houve ajustes de lá para cá que foram consi-
derados no recálculo dos indicadores de 2008 que aparecem nesta edição dos 
indicadores.

Os dados comparativos entre as capitais nos indicadores de saúde foram retirados 
do Datasus, que apresenta os dados nacionais por município até 2008. Não há 
base de dados que permita fazer a comparação quanto a 2009.

Dados de assistência social

Foram selecionados para esta edição dois dados da assistência social: cobertura do 
programa Bolsa Família e crianças e adolescentes abrigados. Foi possível apenas 
registrar os números absolutos, nos dois casos, sem dispor de séries históricas e 
comparação com outras capitais. Esta área, por sua importância estratégica nas 
políticas públicas, deverá passar por um aprofundamento de análise e de constru-
ção de indicadores na próxima edição do sistema de indicadores do Observatório 
do Recife.

Indicador 

É o tamanho relativo de um determinado problema. Por isso os indicadores, na 
maior parte das vezes, estão descritos em percentuais, como porcentagem de re-
sidências que não têm esgoto, porcentagem dos alunos que são reprovados ou 
porcentagem da população que está abaixo da linha da miséria. Em alguns casos, 
quando o percentual é tradicionalmente muito pequeno, ele é multiplicado por 
10, por 100 ou por mil para ficar mais legível. É o caso, por exemplo, da mortalidade 
infantil, que é contada por mil nascidos vivos e não por cem nascidos vivos (que 
resultaria no “por cento”). No caso de homicídios, a apresentação é por cem mil. 
No fundo, são todos percentuais, com um número maior de zeros para facilitar a 
compreensão.
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Absoluto

É a apresentação direta dos casos, sem fazer nenhuma proporção. Sua apresenta-
ção, sempre que possível, é importante para dar conteúdo real ao indicador, permi-
tindo avaliar com maior precisão o tamanho do problema a ser enfrentado. Podem 
ocorrer situações em que o  indicador (percentual) seja bem alto, mas verifica-se 
que o número absoluto é pequeno. Veja o caso da reprovação no ensino munici-
pal federal do Recife: o indicador é de 6,70%, mas isso corresponde a somente 46 
alunos. Ao mesmo tempo, no ensino fundamental municipal a reprovação é de 
8,40%, mas equivale a 6.034 estudantes. Ou seja, uma diferença aparentemente 
pequena no indicador (de 6,70 para 8,40) na verdade equivale a problemas de 
dimensões muito diferentes.

Notas metodológicas | Absoluto
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Mensurar, definir e finalmente trabalhar indicadores de saúde é uma tarefa 
complexa. Mais ainda, é um desafio. Isso porque quando falamos em “saúde” 
estamos tentando definir algo que não tem um significado unívoco. Por “saú-
de” nós entendemos a sensação de “bem-estar”, a “ausência da enfermidade” ou 
o “direito social garantido pela Constituição Federal”? 

Para tentar ajudar a resolver a questão – pelo menos no que tange ao objetivo 
desta publicação –, passamos a usar a definição “qualidade de vida”, o que tor-
na a palavra “saúde” algo aplicável para o cotidiano das pessoas. 

O termo qualidade de vida, em 
geral, refere-se à percepção de 
indivíduos ou grupos sobre o 
grau de satisfação de suas ne-
cessidades básicas. Em sentido 
amplo, a qualidade de vida de 
uma população está relacio-
nada com a organização social 
e econômica da sociedade na 
qual ela está inserida. 

Pesquisas científicas têm feito 
um grande progresso na com-
preensão do papel fundamen-
tal dos determinantes sociais na saúde das comunidades. Hoje se sabe segu-
ramente que a posição social afeta a saúde (quanto maior a posição social do 
cidadão, melhor a sua saúde). Por outro lado, a pobreza é um péssimo indicador 
de saúde. Por isso hoje, o grande objetivo das políticas públicas nesta área tem 
sido reduzir as iniquidades no padrão de saúde entre grupos da população. 

O monitoramento da equidade/iniquidade em saúde levanta ainda a ques-
tão sobre quais indicadores melhor desempenham esta função. Um problema 
comum neste tipo de monitoramento tem sido tanto a qualidade dos dados 
quanto o equilíbrio entre indicadores de saúde locais e determinantes sociais 
mais amplos. Entretanto, mesmo considerando os limites das análises prove-
nientes de um grupo limitado de indicadores de saúde, optamos por iniciar o 
debate com a sociedade a partir do estabelecimento de um sistema de mo-

Os indicadores selecionados 
buscam acompanhar a situação 
de mortalidade infantil e 
neonatal, câncer de colo de 
útero, óbitos maternos, cobertura 
populacional de serviços de 
atenção primária à saúde, entre 
outros.

Saúde
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nitoramento que possa identificar progressos no alcance de metas básicas de 
saúde. 

Os indicadores selecionados buscam acompanhar a situação de mortalidade 
infantil e neonatal, câncer de colo de útero, óbitos maternos, cobertura popu-
lacional de serviços de atenção primária à saúde, entre outros. Alguns destes 
indicadores, como mortalidade infantil, são mundialmente incorporados em 
avaliações de situação de saúde. 

GT de saúde

Saúde
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Sistema de indicadores | Saúde

Definição: número de óbitos de crianças com menos de um ano de vida para cada 
grupo de mil nascidos vivos no mesmo ano e território.
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A mortalidade infantil é um dos indicadores mais fortes de qualidade de vida de 
uma população. Ela está ligada às condições de desenvolvimento socioeconô-
mico e infraestrutura ambiental, bem como ao acesso e à qualidade das políticas 
públicas. Valores mais altos de mortalidade infantil indicam por isso a existência 
de um conjunto significativo de vulnerabilidades. Quando a mortalidade infantil 
diminuiu, no entanto, nem sempre as condições gerais de vida melhoraram. Em 
diversos casos conhecidos, políticas muito específicas fizeram diminuir os índices 
de mortalidade infantil sem alterar as demais condições problemáticas.

Mortalidade infantil

Mortalidade infantil total

Indicador 13,81 por mil

Número absoluto 311

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

16,59 14,44 12,70 12,35 13,81

2005                               2006                              2007                                     2008

2009

385 327 280 272 311

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Série histórica de mortalidade infantil

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife
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Sistema de indicadores | Saúde

Definição: Número de óbitos de crianças com menos de uma semana de vida para 
cada grupo de mil nascidos vivos no mesmo ano e território.

A mortalidade neonatal precoce representa mais da metade do índice total de 
mortalidade infantil no Recife. Ela está relacionada à cobertura e qualidade do 
atendimento à gestante, aos cuidados durante a gravidez e ao atendimento ao 
recém-nascido. Também se concentram nesse período os óbitos relacionados aos 
chamados fatores endógenos (como má formação e deficiências congênitas). Por 
essa razão, à medida que decai o índice total de mortalidade infantil, a mortalidade 
neonatal precoce passa a concentrar a maioria dos casos.

Mortalidade neonatal precoce

Mortalidade neonatal precoce

Indicador 7,68 por mil

Número absoluto 173

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação dos índices de mortalidade infantil (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Curitiba 9,87

2º Florianópolis 9,98

8º Recife 12,35

26º Maceió 19,33

27º Macapá 22,73
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Sistema de Informações 
sobre Mor-talidade (SIM) 
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Sistema de indicadores | Saúde
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9,35 7,82 6,99 6,81 7,68

217 177 154 150 173

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação dos índices de mortalidade neonatal precoce (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Vitória 4,79

2º Porto Alegre 5,28

12º Recife 6,81

26º Salvador 10,35

27º Macapá 14,31
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Sistema de Informações 
sobre Mor-talidade (SIM)

Definição: número de óbitos de crianças de uma semana a menos de um mês de 
vida para cada grupo de mil nascidos vivos no mesmo ano e território.

Mortalidade neonatal tardia

Mortalidade neonatal tardia

Indicador 2,18 por mil

Número absoluto 49

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Série histórica de mortalidade neonatal precoce
2005                               2006                              2007                                     2008

2009
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Sistema de indicadores | Saúde

Comparação dos índices de mortalidade neonatal tardia (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Capital Indicador

1º Boa Vista 1,30

2º São Luís 1,70

4º Recife 1,91

26º Maceió 3,99

27º Macapá 5,66
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Sistema de Informações 
sobre Mor-talidade (SIM)
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A mortalidade neonatal tardia tem razões muito semelhantes às da neonatal pre-
coce, mas já sofre alguma influência das condições de vida e habitação da família. 
Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade neonatal (precoce e tardia), ‘por 
estar mais relacionada a causas endógenas (fisiológicas) e à qualidade do atendi-
mento médico, tem sua diminuição em ritmo menos acentuado que a mortalida-
de pós-neonatal”.

2,33 2,47 1,68 1,91 2,18

2005                                2006                                2007                               2008

2009

54 56 37 42 49

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Série histórica de mortalidade neonatal tardia
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Série histórica de mortalidade pós-neonatal

Definição: número de óbitos de crianças de um mês a menos de um ano de vida 
para cada grupo de mil nascidos vivos no mesmo ano e território.

Va
lo

r a
bs

ol
ut

o 
   

   
   

   
   

In
di

ca
do

r

A mortalidade pós-neonatal é diretamente dependente das condições de esgo-
tamento sanitário, do grau de escolaridade das mães, do acesso aos cuidados com 
a criança e das condições socioeconômicas em que ela vive. Foi o componente 
de mortalidade infantil que mais se reduziu nos últimos anos no país, em grande 
parte como consequência do aumento do acesso aos direitos sociais básicos. Tam-
bém têm impacto nos resultados a cobertura de vacinação e ações focadas, como 
o estímulo ao aleitamento materno.

Mortalidade pós-neonatal

Mortalidade pós-neonatal

Indicador 3,95 por mil

Número absoluto 89

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

4,91 4,15 4,04 3,63 3,95

2005                              2006                                     2007                            2008

2009

114 94 89 80 89

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Sistema de indicadores | Saúde
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A mortalidade de menores de cinco anos é apontada pela Organização Mundial 
de Saúde como um indicador de grande relevância. À medida que a mortalidade 
infantil (até um ano) decai, em razão da melhoria do atendimento à gestante e à 
atenção no primeiro ano de vida, a mortalidade até cinco anos capta com maior 
precisão condições de vida, saúde e higiene adversas, servindo como indicador 
geral de desenvolvimento social.  

Comparação dos índices de mortalidade pós-neonatal (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Capital Indicador

1º Florianópolis 2,07

2º Curitiba 2,76

4º Recife 3,63

26º Rio Branco 6,40

27º Cuiabá 6,43
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM)

Definição: número de óbitos de crianças com menos de cinco anos para cada gru-
po de mil nascidos vivos no mesmo ano e território

Mortalidade de menores de 5 anos

Mortalidade de menores de 5 anos

Indicador 16,07 por mil

Número absoluto 362

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Sistema de indicadores | Saúde
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18,70 17,04 14,47 13,66 16,07

2005                                2006                                2007                               2008

2009

434 386 319 304 362

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc)) / Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Comparação dos índices de mortalidade de menores de 5 anos (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Curitiba 11,21

2º Florianópolis 11,49

6º Recife 13,66

26º Maceió 21,82

27º Macapá 24,18
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc / Sistema de Informações 
sobre Mor-talidade - SIM

Série histórica de mortalidade de menores de 5 anos

Definição: percentual de nascidos vivos cujas mães fizeram menos de sete consul-
tas pré-natal no ano considerado.

Pré-natal insuficiente

Pré-natal insuficiente

Indicador 43,32%

Número absoluto 9.756

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Sistema de indicadores | Saúde
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O número ideal de consultas pré-natais (consultas médicas durante a gravidez) 
é sete. Abaixo desse número, considera-se insuficiente. Este é um importante 
in-dicador de acesso à saúde, influenciado por fatores socioeconômicos, pela in-
fraestrutura de prestação de serviços e por políticas públicas assistenciais e pre-
ventivas. O pré-natal insuficiente é o responsável, muitas vezes, pela incidência de 
mortalidade infantil neonatal precoce e neonatal tardia. A falta de acesso adequa-
do ao pré-natal é indicativa também da dificuldade de acesso em geral às políticas 
públicas.

48,36 47,02 45,80 46,14 43,32

2005                                     2006                                  2007                                     2008

2009

11.224 10.648 10.098 10.163 9.756

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Série histórica Pré-natal insuficiente

Comparação dos índices de pré-natal insuficiente (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Curitiba 11,49

2º Goiânia 20,96

17º Recife 46,14

26º São Luís 61,29

27º Macapá 69,01
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc

Sistema de indicadores | Saúde
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A elevação do percentual de partos cesáreos é uma tendência que vem se apro-
fundando no país. Ela está ligada ao modelo de assistência obstétrica adotado, 
que privilegia a cirurgia em detrimento do parto normal, no hospital ou fora dele, 
mesmo quando não há riscos ou razões médicas determinantes dessa decisão. O 
aumento de partos cesáreos tem relação também com a capacidade econômica 
das gestantes.

Definição: percentual de nascidos vivos com o procedimento de parto cesáreo.

Partos cesáreos

Partos cesáreos

Indicador 55,80%

Número absoluto 12.566

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife
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47,65 50,86 50,89 54,30 55,80

2005                               2006                                2007                              2008

2009

11.057 11.518 11.220 11.961 12.566

2005                                2006                                2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Série histórica de partos cesáreos

Sistema de indicadores | Saúde
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Comparação dos índices de partos cesários (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Macapá 30,83

2º Rio Branco 42,88

18º Recife 54,30

26º Vitória 62,94

27º Goiânia 66,79
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc

Definição: percentual de nascidos vivos com menos de 2,5 kg no ano considerado.

Baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer

Indicador 8,79%

Número absoluto 1.979

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

A ocorrência de baixo peso ao nascer (menos de 2,5 kg) indica problemas do cres-
cimento intrauterino ou nascimento prematuro. Representa importante fator de 
risco para adoecimento e mortalidade infantil. Quanto menor o peso ao nascer, 
maior a probabilidade de morte precoce. Em países desenvolvidos, observam-se 
valores em torno de 5% a 6%. De acordo com o padrão internacional, valores acima 
de 10% são considerados inaceitáveis. Proporções elevadas de nascidos vivos de 
baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioe-
conômico e de assistência materno-infantil.

Sistema de indicadores | Saúde
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2005                               2006                                 2007                                2008

2009
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9,15 9,05 8,66 9,05 8,79

2.124 2.049 1.910 1.994 1.979

2005                                2006                                2007                               2008

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Comparação dos índices de baixo peso ao nascer (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Boa Vista 6,57

2º Porto Velho 7,54

17º Recife 9,05

26º Porto Alegre 10,71

27º Belo Horizonte 10,97
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc

Série histórica de baixo peso ao nascer

Definição: internação de crianças até 4 anos na rede pública por Infecção Respira-
tória Aguda (IRA), no ano, por mil crianças residentes nessa faixa etária.

Internação de crianças de até 4 anos por Infecção 
Respiratória Aguda (IRA)

Internação de crianças até 4 anos por Infecção Respiratória Aguda (IRA)

Indicador 28,29 por mil

Número absoluto 2.999

Período 2009
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Sistema de indicadores | Saúde
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A Infecção Respiratória Aguda 
(IRA) em crianças está relacionada 
às más condições socioeconômicas 
(como local de residência inadequado 
e alta densidade domiciliar) e de aten-
ção básica à saúde infantil, principal-
mente diante de fatores ambientais. 
Há também impacto da poluição e do clima. 

Infecção Respiratória Aguda 
(IRA)
São infecções agudas do trato 
respiratório inferior e uma das 
principais causas de mortalidade 
de crianças no mundo. 
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21,96 22,09 28,39 26,54 28,29
2005                                2006                                2007                               2008

2009

2.734 2.776 3.093 2.855 2.999

2005                                2006                                2007                               2008

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Série histórica de internação de criança de até 4 anos por IRA

Comparação dos índices de Internação de crianças de 
até 4 anos por Infecção Respiratória Aguda (IRA) (2009)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Aracaju 10,67

2º Curitiba 12,44

19º Recife 28,29

26º Goiânia 54,80

27º João Pessoa 55,47
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Sistema de indicadores | Saúde
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A internação de crianças por Doenças Diarreicas Agudas (DDAs) reflete as condi-
ções socioeconômicas e de atenção básica à saúde da criança, associada às con-
dições de infraestrutura ambiental. Indica também a efetividade de medidas de 
prevenção e controle, bem como as condições de diagnóstico e da assistência 
médica dispensada.

Definição: internação de crianças até 4 anos na rede pública por Doenças Diarrei-
cas Agudas (DDAs), no ano, por mil crianças residentes com essa faixa etária.

Internação de crianças de até 4 anos por Doenças
Diarreicas Agudas (DDAs)

Internação de crianças de até 4 anos por Doenças Diarreicas Agudas (DDAs)

Indicador 6,40 por mil

Número absoluto 679

Período 2009
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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9,07 8,10 6,10 5,34 6,40

2005                                2006                                2007                               2008

2009

2009

1.129 1.018 665 575 679

2005                                2006                                2007                               2008

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Série histórica de Internação de criança de até 4 anos por DDAs

Sistema de indicadores | Saúde



33

Definição: casos de curetagem pós-aborto na rede pública por mil mulheres resi-
dentes em idade fértil no ano considerado.

Curetagem pós-aborto

Curetagem pós-aborto

Indicador 3,68 por mil

Número absoluto 311

Período 2009
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Comparação dos índices de Internação de crianças 
de até 4 anos por Doenças Diarreicas Agudas (DDAs)

ENTRE AS CAPITAIS

Capital Indicador

1º Florianópolis 1,03

2º Salvador 1,76

14º Recife 6,40

26º João Pessoa 26,27

27º Belém 52,17
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

A curetagem pós-aborto é uma forma indireta de medida da incidência de abor-
to na população feminina residente em idade fértil. Esse procedimento é usado 
nos casos em que um aborto malsucedido, provocado de forma caseira ou reali-
zado de forma inadequada chega ao hospital. No entanto, aplica-se também aos 
casos de aborto natural ou por complicações.

Sistema de indicadores | Saúde
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5,15 4,40 4,06 3,50 3,68

2005                                2006                                2007                               2008

2009

2009

385 327 280 272 311
2005                                2006                                2007                               2008

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Comparação dos índices de curetagem pós-aborto (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Capital Indicador

1º Natal 1,47

2º Porto Velho 1,89

13º Recife 3,68

26º Macapá 10,82

27º Boa Vista 13,06
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Série histórica de curetagem pós-aborto

Definição: percentual da população residente atendida pelo Programa de Saúde 
da Família (PSF).

Cobertura do Programa Saúde da Família (PSF)

Cobertura do Programa Saúde da Família (PSF)

Indicador 51,83%

Número absoluto 809.451

Período 2009
Fonte: Cadernos de Informação de Saúde / Datasus

Sistema de indicadores | Saúde
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41,52 47,09 52,85 54,86 51,83

2005                                2006                                2007                               2008

2009

2009

623.223 713.449 808.003 850.393 809.451

2005                                2006                                2007                               2008

Fonte: Cadernos de Informação de Saúde / Datasus

O Programa Saúde da Família (PSF) é a principal estratégia de atenção básica e pre-
venção em saúde. Está baseado no princípio da territorialização, com a formação 
de equipes de saúde da família sediadas em diversas regiões da cidade e atuação 
em campo de agentes de saúde. O aumento da cobertura do PSF tende a diminuir 
a necessidade de procura de hospitais e possibilita o acompanhamento preventi-
vo de situações de risco, de saúde materno-infantil e de cuidados para os idosos.

Comparação dos índices de cobertura do Programa Saúde da Família (PSF)

ENTRE AS CAPITAIS

Capital Indicador

1º Aracaju 95,29

2º João Pessoa 88,83

8º Recife 51,83

26º Rio de Janeiro 6,56

27º Belo Horizonte 0,21
Fonte: Cadernos de Informação de Saúde / Datasus

Série histórica cobertura do Programa Saúde da Família (PSF)

Definição: número de óbitos por câncer de colo de útero por cem mil mulheres 
residentes.

Mortalidade por câncer de colo de útero

Sistema de indicadores | Saúde
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5,50 6,74 6,45

2009

45 56 54

2007                               2008

2007                               2008

2009

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM / SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres 
no Brasil e no mundo (atrás de certos tipos de câncer de pele). Seu controle é conside-
rado prioritário pela Política Nacional de Atenção Oncológica, já que a mortalidade é 
em grande parte evitável por meio de exames preventivos e rastreamento dos casos. 
Estima-se que a mortalidade possa cair em até 80% com o  exame de Papanicolau e a 
identificação e o tratamento de lesões precursoras desse tipo de câncer.

Comparação dos índices de mortalidade por câncer de colo de útero (2008)

ENTRE AS CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Rio Branco 1,92

2º Florianópolis 2,89

14º Recife 6,74

26º Belém 11,98

27º Manaus 16,36
Fonte: MS/SVS/DASIS -  Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Mortalidade por câncer de colo de útero

Indicador 6,45 por cem mil

Número absoluto 54

Período 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Série histórica de mortalidade 
por câncer de colo de útero

Sistema de indicadores | Saúde
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Vivemos hoje na sociedade da informação e do conhecimento. Dessa forma, é im-
perativo que a educação oferecida a todos os cidadãos lhes possibilite desenvolver 
habilidades necessárias a uma leitura crítica e competente da realidade, para uma 
ação consciente e transformadora, com vistas às mudanças que se fazem neces-
sárias.

É essencial que a educação prepare os cidadãos para a cidadania, para a consci-
ência de direitos e deveres, para a adoção de posturas éticas, para a melhoria das 
relações interpessoais, para o reconhecimento e respeito às diferenças, para a va-
lorização da nossa cultura, para a produção científica e tecnológica, para o mundo 
do trabalho.

Somente, assim, com a oferta 
de uma educação de qualidade 
a todos os recifenses é que, de 
fato, começaremos a mudar os 
índices de qualidade de vida na 
nossa cidade. Porém, ainda hoje, 
apenas uma pequena parcela 
da nossa sociedade tem direito 
à educação de qualidade – que 
deveria ser para todos.

No que diz respeito à qualidade 
de educação desejável, é preci-
so focar a atenção no funciona-
mento das escolas, local privilegiado para a construção de conhecimentos. É tam-
bém necessário empreender ações urgentes para a minimização e/ou superação 
dos graves problemas observados como, por exemplo, a taxa de analfabetismo en-
tre pessoas de 15 anos ou mais, que segundo dados de 2009 da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), está em torno de 9,7% da população.

A escola precisa ter condições adequadas para melhorar seu desempenho. Isso 
significa modernização de instalações e existência de equipamentos, bem como a 
valorização do profissional de educação. Os professores precisam ter apoio peda-
gógico, contar com processos de atualização e formação continuada. Além disso, a 
remuneração deve ser suficientemente digna para evitar sobrecarga de horas-aula. 

É preciso focar a atenção no 
funcionamento das escolas, local 
privilegiado para a construção 
de conhecimentos. Também 
empreender ações urgentes para 
minimização e/ou superação 
de problemas como a taxa de 
analfabetismo entre pessoas de 
15 anos ou mais.

Educação
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A escola, como instituição, deve se abrir cada vez mais para a participação da co-
munidade, através dos conselhos escolares, com participação efetiva dos próprios 
estudantes e de suas famílias, tomando democraticamente as decisões necessárias 
para obtenção de resultados educacionais sempre melhores.

Para tanto, faz-se necessário que os processos educativos estejam plenamente ar-
ticulados com as decisões da Conferência Nacional da Educação (Conae), realizada 
em Brasília no início de 2010. Esse encontro discutiu os parâmetros do novo Plano 
Nacional de Educação (PNE) – a entrar em vigor no período 2011/2020 – definindo 
os seis eixos de temáticos que vão colaborar ainda com a elaboração dos Planos 
Estadual e Municipal de Educação. São eles:

EIXO I - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: 
Organização e Regulação da Educação Nacional; 
EIXO II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação; 
EIXO III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; 
EIXO IV - Formação e Valorização do(a)s Profissionais da Educação; 
EIXO V - Financiamento da Educação e Controle Social; 
EIXO VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.

Observação: todos os indicadores estão sem números absolutos porque a Secreta-
ria de Educação só forneceu os percentuais para a comparação.

GT de educação

Educação
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Sistema de indicadores | Educação

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino fundamental em todas as 
redes.

A reprovação escolar é uma medida de insucesso que deve ser analisada em um 
contexto social mais amplo. Além de fatores especificamente escolares, está ligada 
a diversos fatores, como condições de saúde, de alimentação, de possibilidade de 
estudo fora da escola, além de relações familiares e comunitárias que dão apoio ao 
estudante. Ela aumenta o fenômeno da distorção de idade (estudantes mais velhos 
em relação ao ano que cursam) e colabora para o abandono escolar. Este indicador 
está também apresentado a seguir por rede (municipal, estadual, federal e privada). 

Reprovação total - ensino fundamental

Reprovação total - ensino fundamental

Indicador 11,50%

Número absoluto 18.828

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação total - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Cuiabá 4,50

2º Palmas 5,00

17º Recife 11,50

26º Aracaju 19,20

27º Salvador 19,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

14,38 12,76 11,50

2009
2007                               2008

Série histórica de reprovação total
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC
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Sistema de indicadores | Educação

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino fundamental na rede mu-
nicipal.

Reprovação na rede municipal - ensino fundamental

Reprovação na rede municipal - ensino fundamental

Indicador 8,40%

Número absoluto 6.034

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de Reprovação na 
rede municipal - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Goiânia 3,10

2º Curitiba 3,90

12º Recife 8,40

25º Natal 18,60

26º Aracaju 21,20
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

10,86 8,50 8,40

2009
2007                               2008

Série histórica de reprovação na rede municipal 
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino fundamental na rede esta-
dual.

Reprovação na rede estadual - ensino fundamental

Série histórica de reprovação total
no ensino fundamental
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Sistema de indicadores | Educação

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino fundamental na rede federal.

Reprovação na rede federal  - ensino fundamental

Reprovação na rede federal - ensino fundamental

Indicador 6,70%

Número absoluto 46

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Reprovação na rede estadual - ensino fundamental

Indicador 21,40%

Número absoluto 10.501

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação na 
rede estadual - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Cuiabá 3,80

2º São Paulo 6,20

21º Recife 21,40

26º Rio de Janeiro 26,80

27º Salvador 27,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

21,73 23,12 21,40

2009
2007                               2008

Série histórica de reprovação na rede estadual
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC
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Sistema de indicadores | Educação

Comparação dos índices de reprovação na rede federal - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Aracaju 0,00

2º Cuiabá 0,00

16º Recife 6,70

24º Goiânia 13,70

25º São Luís 15,80
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

2,77 5,01 6,70

2009
2007                               2008

Série histórica de reprovação na rede federal
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino fundamental na rede pri-
vada.

Reprovação na rede privada  - ensino fundamental

Reprovação na rede privada  - ensino fundamental

Indicador 3,80%

Número absoluto 2.247

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

3,78 4,23 3,80

2009

2007                               2008

Série histórica de reprovação na rede privada
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de reprovação na rede estadual
no ensino fundamental
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Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino fundamental 
em todas as redes.

Abandono total  - ensino fundamental

Abandono total  - ensino fundamental

Indicador 5,70%

Número absoluto 12.738

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação na rede privada - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Boa Vista 1,40

2º Rio Branco 2,10

18º Recife 3,80

26º Teresina 6,50

27º Aracaju 6,60
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

10,72 7,83 5,70

2009
2007                               2008

Série histórica de abandono total
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

O abandono escolar é uma violação do direito da criança e do adolescente à Edu-
cação e realimenta o ciclo da pobreza e exclusão social. Ele precisa ser enfrentado 
pela escola por meio de ações pedagógicas, diálogo com a família e encaminha-
mento a serviços da Assistência Social. Em casos de insucesso dessas ações, deve-
se comunicar ao Conselho Tutelar. Suas causas, como na reprovação, estão ligadas 
a múltiplos fatores de saúde, culturais, sociais e econômicos. Em determinadas si-
tuações, pode estar associado a outras violações de direitos, como trabalho infantil 
e envolvimento com substâncias psicoativas. Este indicador está também apresen-
tado a seguir por rede (municipal, estadual, federal e privada).

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de abandono total  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Palmas 0,90

2º São Paulo 1,00

22º Recife 5,70

26º Manaus 7,40

27º Maceió 10,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino fundamental 
na rede municipal.

Abandono na rede municipal  - ensino fundamental

Abandono na rede municipal  - ensino fundamental

Indicador 3,60%

Número absoluto 2.706

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

5,46 4,98 3,60

2009

2007                               2008

Série histórica de abandono na rede municipal
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de abandono total
no ensino fundamental

Sistema de indicadores | Educação
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Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino fundamental 
na rede estadual.

Abandono na rede estadual  - ensino fundamental

Abandono na rede estadual  - ensino fundamental

Indicador 12,66%

Número absoluto 9.720

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de abandono na rede estadual  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º São Paulo 1,30

2º Palmas 1,50

24º Recife 12,66

26º Vitória 13,60

27º Maceió 16,60
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

19,61 15,81 12,66

2009
2007                               2008

Série histórica de abandono na rede estadual
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de abandono na rede municipal  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Campo Grande 0,30

2º Boa Vista 0,40

17º Recife 3,60

25º Goiânia 8,70

26º Maceió 9,40
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Série histórica de abandono na rede federal
no ensino fundamental

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino fundamental 
na rede federal

Abandono na rede federal  - ensino fundamental

Abandono na rede federal  - ensino fundamental

Indicador 0,00

Número absoluto 0

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de abandono na rede federal  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Aracaju 0,00

1º Boa Vista 0,00

1º Recife 0,00

24º São Paulo 0,50

25º São Luís 2,00
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

0,00 0,00 0,00

2009
2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino fundamental 
na rede privada

Abandono na rede privada  - ensino fundamental

Abandono na rede privada  - ensino fundamental

Indicador 0,46%

Número absoluto 312

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de abandono na rede privada  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Boa Vista 0,00

1º Brasília 0,00

19º Recife 0,46

26º Maceió 0,70

27º São Luís 0,70
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino fundamental em todas as redes.

Distorção idade/série total  - ensino fundamental

Distorção idade/série total  - ensino fundamental

Indicador 26,00%

Número absoluto n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

A distorção de idade é provocada pelo acúmulo de repetências, abandono e, em 
menor medida, atraso do ingresso na escola. Considera-se que existe distorção 
quando o estudante tem pelo menos dois anos a mais de idade em relação à 
idade ideal para a série que está cursando. Elevados índices de distorção de ida

-de mostram que diversos problemas têm se acumulado no sistema educacional. 
Este indicador está também apresentado a seguir por rede (municipal, estadual, 
federal e privada). Não foram obtidos os números absolutos, pois, para este indica-
dor, a Secretaria de Educação forneceu apenas os percentuais. 

In
di

ca
do

r

0,30 0,62 0,46

2009
2007                               2008

Série histórica de abandono na rede privada
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de  distorção idade/série total - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º São Paulo 8,10

2º Curitiba 10,50

22º Recife 26,00

26º Maceió 31,70

27º Salvador 33,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

35,15 26,69 26,00

2009
2007                              2008

Série histórica de distorção idade/série total
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino fundamental na rede municipal.

Distorção idade/série na rede municipal  - 
ensino fundamental

Distorção idade/série na rede municipal  - ensino fundamental

Indicador 23,60%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de distorção idade/série da rede municipal 
no ensino fundamental

In
di

ca
do

r

26,87 25,20 23,60

2009
2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino fundamental na rede estadual.

Distorção idade/série na rede estadual - ensino fundamental

Distorção idade/série na rede estadual  - ensino fundamental

Indicador 45,30%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de  dist. idade/série da rede estadual - ens. fund.

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º São Paulo 8,80

2º Belo Horizonte 16,30

24º Recife 45,30

26º Vitória 49,80

27º Rio de Janeiro 52,40
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de  dist. idade/série da rede municipal - ens. fund.

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Curitiba 5,00

2º São Paulo 10,40

15º Recife 23,60

25º Aracaju 34,60

26º Fortaleza 37,20
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

56,99 42,75 45,30

2009
2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de distorção idade/série da rede estadual 
no ensino fundamental

Sistema de indicadores | Educação
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Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino fundamental na rede federal.

Distorção idade/série na rede federal  - ensino fundamental

Distorção idade/série na rede federal  - ensino fundamental

Indicador 11,00%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de  dist. idade/série da rede federal - ens. fund.

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Aracaju 0,00

1º Cuiabá 0,00

17º Recife 11,00

24º Salvador 18,90

25º São Luís 21,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

14,22 n/d 11,00

2009

2007                               2008

Série histórica de distorção idade/série da rede federal
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino fundamental na rede privada.

Distorção idade/série na rede privada  - ensino fundamental

Distorção idade/série na rede privada  - ensino fundamental

Indicador 6,51%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de  dist. idade/série da rede privada - ens. fund.

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Curitiba 2,00

2º Campo Grande 2,40

19º Recife 6,51

26º Salvador 8,20

27º Teresina 10,00
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede pública (estaduais e municipais).

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) - anos iniciais (1º ao 5º) - ensino fundamental

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - (1º ao 5º) - ens. fund

Indicador 4,1

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

O Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) é um me-
canismo de avaliação do ensino pú-
blico, nacionalmente comparável, que 
considera os índices de aprovação e o 
desempenho dos estudantes na Prova 

Ideb
É o índice criado pelo Inep em 2005 
para reunir num só indicador os 
conceitos de fluxo escolar e médias 
de desempenho nas avaliações, 
igualmente importantes para a 
qualidade da educação no país. 

In
di

ca
do

r

7,36 6,49 6,51

2009
2007                              2008

Série histórica de distorção idade/série da rede privada
no ensino fundamental

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Fonte: Inep / MEC

In
di

ca
do

r

3,30 3,80 4,10

2009
2005                               2007

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) - (1º ao 5º) no ensino fundamental

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede municipal.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 
anos iniciais (1º ao 5º) municipais  - ensino fundamental

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) -  (1º ao 5º) 
municipais - ens. fund

Indicador 4,10

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

Comparação dos índices de  Ideb - (1º ao 5º) - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Curitiba 5,70

2º Belo Horizonte 5,60

18º Recife 4,10

26º Aracaju 3,60

27º Salvador 3,60
Fonte: Inep / MEC

Brasil (constituída de questões de português e matemática). Ele é dividido em anos 
iniciais, do 1º ao 5º do ensino fundamental (antes do ciclo de nove anos, abrangia 
da 1ª à 4ª série), e anos finais, do 6º ao 9º ano (que correspondem às antigas 5ª a 8ª 
série). O resultado do Ideb também é apresentado a seguir separadamente para as 
redes municipal e estadual.

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação  das notas no Ideb - (1º ao 5º) municipais  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Curitiba 5,70

2º Palmas 5,60

16º Recife 4,10

25º Manaus 3,50

26º Aracaju 3,50
Fonte: Inep / MEC

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede estadual.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 
anos iniciais (1º ao 5º) estaduais  - ensino fundamental

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - (1º ao 5º) 
estaduais - ens. fund

Indicador 4,20

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

In
di

ca
do

r

3,20 3,80 4,10

2009

2005                               2007

Fonte: Inep / MEC

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) - (1º ao 5º) municipais no ensino fundamental

In
di

ca
do

r

3,50 3,80 4,20

2009

2005                               2007

Fonte: Inep / MEC

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) – (1º ao 5º) estaduais no ensino fundamental

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação  das notas no Ideb- (1º ao 5º) estaduais  - Ens. fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Belo Horizonte 5,90

2º Brasília 5,40

18º Recife 4,20

26º Maceió 3,30

27º Salvador 3,20
Fonte: Inep / MEC

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede pública (estaduais e municipais).

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 
anos finais (6º ao 9º) - ensino fundamental

(6º ao 9º) - ens. fund

Indicador 2,80

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

In
di

ca
do

r

2,40 2,30 2,80

2009
2005                                     2007

Fonte: Inep / MEC

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) – (6º ao 9º) no ensino fundamental

Comparação  das notas no Ideb - (6º ao 9º)  -  ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Palmas 4,60

2º Campo Grande 4,40

24º Recife 2,80

26º Salvador 2,70

27º Maceió 2,60
Fonte: Inep / MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Indicador 2,70

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede estadual.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
– anos finais (6º ao 9º) estaduais  - ensino fundamental

Definição: nota obtida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
pelas escolas da rede pública (estaduais e municipais).

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 
anos finais (6º ao 9º) municipais - ensino fundamental

In
di

ca
do

r

2,80 2,50 2,70

2009

2005                               2007

Fonte: Inep / MEC

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) – (6º ao 9º) municipais no ensino fundamental

Comparação  das notas no Ideb - (6º ao 9º) municipais  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Palmas 5,00

2º Campo Grande 4,80

22º Salvador 2,80

23º Recife 2,70

24º Maceió 2,60
Fonte: Inep / MEC

Sistema de indicadores | Educação
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estaduais - ens. fund

Indicador 2,70

Período 2009
Fonte: Inep / MEC

In
di

ca
do

r

2,20 2,20 2,70

2005                                      2007

Fonte: Inep / MEC

Série histórica de Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) – (6º ao 9º) estaduais no ensino fundamental

2009

Comparação  das notas no Ideb – (6º ao 9º) estaduais  - ensino fundamental

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Rio Branco 4,20

1º Palmas 4,20

22º Recife 2,70

26º Vitória 2,50

27º Rio de Janeiro 2,50
Fonte: Inep / MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino médio em todas as redes.

Reprovação total - ensino médio

Reprovação total no ensino médio

Indicador 12,40%

Número absoluto 10.948

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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A reprovação escolar é uma medida de insucesso que deve ser analisada em 
um contexto social mais amplo. Além de fatores especificamente escolares, está 
ligada diversos fatores, como condições de saúde, de alimentação, de possibili-
dade de estudo fora da escola, além de relações familiares e comunitárias que 
dão apoio ao estudante. Ela aumenta o fenômeno da distorção de idade (estu-
dantes mais velhos em relação ao ano que cursam) e colabora para o abandono 
escolar. Este indicador está também apresentado a seguir por rede (estadual, 
federal e privada).

Comparação dos índices de reprovação total - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Fortaleza 8,20

2º Rio Branco 9,10

12º Recife 12,40

26º Rio de Janeiro 22,60

27º Porto Alegre 23,50
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

10,85 12,11 12,40

2009
2007                               2008

Série histórica de reprovação total
no ensino médio

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Reprovação total no ensino médio

Indicador 14,40%

Número absoluto 9.191

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino médio na rede estadual.

Reprovação na rede estadual  - ensino médio

Sistema de indicadores | Educação
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Série histórica de reprovação da rede 
estadual no ensino médio

Série histórica de reprovação da rede 
federal no ensino médio

Reprovação na rede federal no ensino médio

Indicador 12,34%

Número absoluto 607

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação na rede estadual - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Fortaleza 9,10

2º Maceió 9,20

13º Recife 14,40

26º Rio de Janeiro 25,50

27º Porto Alegre 29,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino médio na rede federal.

Reprovação na rede federal - ensino médio

In
di

ca
do

r

12,06 13,99 14,40

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

3,37 11,80 12,34

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Reprovação na rede privada no ensino médio

Indicador 5,90%

Número absoluto 1.150

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação na rede federal - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º São Paulo 0,00

2º Curitiba 2,60

15º Recife 12,34

24º Salvador 18,70

25º Maceió 24,60
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos reprovados no ensino médio na rede privada.

Reprovação na rede privada  - ensino médio

In
di

ca
do

r

5,39 5,87 5,90

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de reprovação na rede privada - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Macapá 2,80

2º Boa Vista 4,20

12º Recife 5,90

26º Aracaju 11,60

27º Palmas 13,20
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de reprovação da rede 
privada no ensino médio

Sistema de indicadores | Educação
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Abandono total no ensino médio

Indicador 14,50%

Número absoluto 12.937

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino médio em 
todas as redes.

Abandono total  - ensino médio

In
di

ca
do

r

20,00 18,55 14,50

2009

2007                               2008

Série histórica de abandono total 
no ensino médio

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

O abandono escolar é uma violação do direito da criança e adolescente à edu-
cação e realimenta o ciclo da pobreza e exclusão social. Ele precisa ser enfrentado 
pela escola por meio de ações pedagógicas, diálogo com a família e encaminha-
mento a serviços da assistência social. Em casos de insucesso dessas ações, deve-
se comunicar ao Conselho Tutelar. Suas causas, como na reprovação, estão ligadas 
a múltiplos fatores de saúde, culturais, sociais e econômicos. Em determinadas si-
tuações, pode estar associado a outras violações de direitos, como trabalho infantil 
e envolvimento com substâncias psicoativas. Este indicador está também apresen-
tado a seguir por rede (estadual, federal e privada).

Comparação dos índices de abandono total - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º São Paulo 4,10

2º Boa Vista 6,30

19º Recife 14,50

26º Salvador 23,20

27º Teresina 23,20
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de abandono na rede estadual - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º São Paulo 5,00

2º Boa Vista 7,50

19º Recife 19,56

26º Maceió 27,80

27º Teresina 29,20
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Abandono na rede estadual no ensino médio

Indicador 19,56%

Número absoluto 12.539

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino médio na 
rede estadual.

Abandono na rede estadual  - ensino médio

In
di

ca
do

r

30,18 25,07 19,56

2009

2007                               2008

Série histórica de abandono da rede 
estadual no ensino médio

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Abandono na rede federal no ensino médio

Indicador 4,50%

Número absoluto 220

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino médio na 
rede federal.

Abandono na rede federal  - ensino médio

Sistema de indicadores | Educação



63

Comparação dos índices de abandono na rede federal - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Campo Grande 0,00

2º Fortaleza 0,00

21º Recife 4,50

24º Aracaju 5,60

25º Palmas 8,10
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Abandono na rede privada no ensino médio

Indicador 0,91%

Número absoluto 178

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos que deixaram de frequentar o ensino médio na 
rede privada.

Abandono na rede privada  - ensino médio

Série histórica de abandono da rede 
federal no ensino médio

Série histórica de abandono da rede 
privada no ensino médio

In
di

ca
do

r

0,00 0,00 4,50

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

In
di

ca
do

r

0,83 1,12 0,91

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de abandono na rede privada - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Boa Vista 0,10

2º Florianópolis 0,10

23º Recife 0,91

26º Natal 1,30

27º Teresina 1,40
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Distorção idade/série total no ensino médio

Indicador 48,30%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino médio em todas as redes.

Distorção idade/série total  - ensino médio

A distorção de idade é provocada pelo acúmulo de repetências, abandono e, em me-
nor medida, atraso do ingresso na escola. Considera-se  que existe distorção quando o 
estudante tem pelo menos dois anos a mais de idade em relação à idade ideal para a 
série que está cursando. Elevados índices de distorção de idade mostram que diversos 
problemas têm se acumulado no sistema educacional. Por essa razão, no ensino médio 
os índices são mais elevados do que no ensino fundamental. Este indicador está tam-
bém apresentado a seguir por rede (estadual e privada). Não foram obtidos os números 
absolutos, pois, para este indicador, a Secretaria de Educação forneceu apenas os per-
centuais. Para a rede federal, os percentuais apresentaram inconsistência e não foram 
considerados.

Série histórica de distorção idade/série 
total no ensino médio

In
di

ca
do

r

59,84 43,87 48,30

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Comparação dos índices de distorção idade/série total - ensino médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Boa Vista 20,90

2º São Paulo 21,00

22º Recife 48,30

26º Belém 52,30

27º Teresina 53,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Série histórica de distorção idade/série 
na rede estadual no ensino médio

Distorção idade/série na rede estadual no ensino médio

Indicador 58,70%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino médio na rede estadual.

Distorção idade/série na rede estadual - ensino médio

In
di

ca
do

r

72,64 54,12 58,70

2009

2007                               2008

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Comparação dos índices de dist. idade/série na rede estadual- Ens. médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Boa Vista 23,70

2º São Paulo 24,10

23º Recife 58,70

25º Belém 62,30

26º Teresina 64,30
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação



66

In
di

ca
do

r

11,13 9,56 9,50

2009

2007                               2008

Série histórica de distorção idade/série 
na rede privada no ensino médio

Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Distorção idade/série na rede privada no ensino médio

Indicador 9,50%

Número absoluto  n/d

Período 2009
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Definição: percentual de alunos com dois anos ou mais de idade além da idade 
ideal para a série frequentada no ensino médio na rede privada

Distorção idade/série na rede privada  - ensino médio

Comparação dos índices de dist. idade/série na rede privada - Ens. médio

ENTRE AS CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Florianópolis 3,40

2º Boa Vista 3,90

19º Recife 9,50

26º Rio de Janeiro 11,80

27º Teresina 16,90
Fonte: Secretaria Estadual de Educação/Inep/MEC

Sistema de indicadores | Educação
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Sistema de indicadores

Meio ambiente 
e saneamento
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A cidade do Recife tem seu processo de urbanização determinado pela presença 
dos rios, em particular o Capibaribe. Dois grandes ecossistemas se distinguem no 
ambiente natural que referencia o processo de urbanização da cidade do Recife: as 
áreas estuarinas e as áreas de morros. Os indicadores que serão utilizados vão refle-
tir o processo de ocupação desses sistemas ecológicos. A ocupação e a expansão 
urbanas da planície do Recife vêm ocorrendo através de aterros, principalmente 
das áreas alagadas, que eram os espaços naturais das águas.

O Recife registra significativos 
sinais de degradação ambien-
tal, especificamente o desma-
tamento, a contaminação/sa-
linização dos recursos hídricos 
superficiais e profundos, a redu-
ção e poluição das áreas estu-
arinas, a emissão de poluentes 
atmosféricos, a poluição visual, 
os escorregamentos e erosão 
de encostas, os alagamentos 
de áreas de planície e a erosão 
costeira, todos resultantes da 
ação humana. 

Os indicadores ambientais apresentados nesta publicação trazem dados sobre as 
águas da cidade – seu elemento mais importante. A qualidade da água do rio 
Capibaribe, a balneabilidade das praias urbanas, os esgotos a céu aberto, a de-
gradação da cobertura vegetal, a coleta seletiva do lixo e o saneamento básico 
espelham a “saúde” de nossa cidade. 

Nesse contexto, já se identifica que os rios Capibaribe, Beberibe, Jiquiá, Tejipió, Jor-
dão e os 66 canais que constituem a rede fluvial construída e cortam a planície 
geológica de Recife estão, em média, três metros acima do nível do mar. Somando 
a isso, durante as luas cheia e nova, a maré sobe 2,6 metros no Porto do Recife, 
o que dificulta a drenagem rumo ao mar. A bacia hidrológica do Recife se torna 
então uma “lata de um furo só”, ou seja, toda água que segue para o mar passa ne-
cessariamente pela abertura de aproximadamente 372 metros, que dá passagem 
aos navios no Porto do Recife. 

Capibaribe, Beberibe, Jiquiá, 
Tejipió, Jordão e os 66 canais 

construída e cortam a planície 
geológica de Recife estão, 
em média, três metros acima do 
nível do mar. 

Meio ambiente e saneamento
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Tudo isso já seria bastante complicado não fosse a realidade nossa de lixo jogado 
nas ruas, nos canais e nos rios, que acaba provocando a diminuição da velocidade 
das águas e o aumento da taxa de sedimentação. Esses problemas agravam o as-
soreamento dos cursos d’água, facilitando os alagamentos nos períodos de maior 
pluviosidade.    

A carga orgânica lançada nos mananciais, seja oriunda dos rios, seja como resul-
tado das invasões das áreas de proteção desses mananciais, conduzem a proble-
mas ambientais complexos que têm um forte rebatimento sobre a saúde pública. 
Embora não haja indicadores de saúde com os quais se possa estabelecer alguma 
relação, é importante destacar a presença de poluentes tipicamente industriais 
tanto nos rios quanto nas áreas estuarinas. 

Noutro dado nos deparamos com o desmatamento histórico da cobertura vegetal 
da cidade. No inverno, por exemplo, a chuva provoca a erosão do solo desprote-
gido e o fluxo torrencial da água transporta a areia, que acaba se sedimentando 
na calha dos rios, levando ao transbordamento dos mesmos e consequentemente 
aos alagamentos. A baixa densidade da vegetação e as modificações da topografia 
pelos edifícios da cidade agravam, ainda mais, os efeitos do aquecimento global. 
No verão, nas ilhas de calor espalhadas pela cidade, a temperatura atinge 40ºC. Um 
sinal que requer Educação Ambiental e o plantio de árvores que geram microclima 
e funcionam como captador de chuva.  

A degradação das águas da cidade prejudica diretamente as populações menos 
favorecidas, notadamente a dos pescadores que trabalham como fornecedores 
para as indústrias naturais de alimentos. 

É urgente a necessidade de mudança de comportamento da população bem 
como a implementação de políticas públicas que permitam condições de sobrevi-
vência para as próximas gerações.

GT de meio ambiente e saneamento

Meio ambiente e saneamento
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Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento

Definição: percentual de domicílios atendidos com esgoto sanitário.

Há uma deficiência expressiva em termos de redes de coleta de esgotos e mais 
ainda em tratamento dos esgotos coletados. Pode ser observado que não se re-
alizaram investimentos sistemáticos para a ampliação da cobertura dos serviços 
de esgotos compatíveis com o crescimento da demanda. Por sua vez, é muito 
precário o funcionamento das poucas redes de coleta, que, muitas vezes, são in-
terconectadas indevidamente com as redes pluviais ou mesmo jogam o esgoto 
bruto diretamente nos rios e canais da área urbana. Além disso, as estações de 
tratamento dos esgotos existentes funcionam com problemas e têm capacidade 
insuficiente.

Esgotamento sanitário

Esgotamento sanitário

Indicador 37,30%

Período 2008
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades

Comparação dos índices de esgotamento sanitário

ENTRE AS CAPITAIS (2008)

Capital Indicador

1º Belo Horizonte 97,60

2º Brasília 96,00

15º Recife 37,30

24º Belém 6,40

25º Porto Velho 2,50
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades

In
di

ca
do

r

40,1243,98 40,86 37,30

2008
2006                               20072005

Série histórica de esgotamento sanitário

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades
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Definição: percentual de água tratada perdida no sistema de distribuição.

As elevadas perdas e desperdícios vão impactar a qualidade dos serviços de água 
em termos de regularidade e confiabilidade, levando a um comprometimento no 
abastecimento da água.

Perdas na distribuição de água

Indicador 66,30%

Período 2008
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades

Comparação dos índices de perdas na distribuição de água

ENTRE AS CAPITAIS (2008)

Capital Indicador

1º Goiânia 26,30

2º Brasília 30,00

21º Recife 66,30

25º Rio Branco 75,70

26º Porto Velho 77,50
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades

In
di

ca
do

r

68,8470,39 67,85 66,30

2008
2006                               20072005

Série histórica de perdas na distribuição de água

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/Ministério das Cidades

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento

Perdas na distribuição de água

Definição: percentual das medidas (realizadas semanalmente durante o ano) que 
indicaram condições impróprias nas praias monitoradas.

Balneabilidade das praias

Os pontos que mostram as praias, na maior parte do tempo, impróprias para 
banho estão localizados em áreas que recebem uma carga orgânica expressiva 
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Comparação dos índices de balneabilidade das praias

2008 2009

Estação Praia Ponto de amostragem % Imprópria % Imprópria

REC-80 Pina Rua Com. Morais com Eng. 
Antônio de Góes - (C. Americano)

36 42

REC-30 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 5000 - Posto 12 17 16

REC-70 Pina Av. Boa Viagem, 978 - Posto 4 0 2

REC-10 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 6958 - Posto 15 4 0

REC-40 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 3672 - Posto 10 15 0

REC-50 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 2840 - Posto 8 
(Padaria Boa Viagem)

0 0

REC-60 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 1320 - Posto 5 (2º 
Jardim)

8 0

REC-20 Boa Viagem Av. Boa Viagem, 5868 - Posto 14 * *

Fonte: Agência Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH)

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento

oriunda do lançamento do esgoto in natura. É importante destacar que a presen-
ça de coliformes fecais em águas salinas representa o lançamento contínuo de 
esgoto, sobretudo da Estação de Tratamento (ETE) da Cabanga, cuja implantação 
iniciou-se no princípio do século passado, originalmente com o lançamento dos 
esgotos coletados em um emissário submarino de pequena extensão, localizado 
no bairro do Pina, naquela época uma área desabitada. 

Posteriormente, foi construída a ETE no bairro que dá nome à estação e, em 
consequência, abandonado o emissário submarino. O atual subsistema Cabanga 
atende à zona mais central da RMR, coletando parcialmente os esgotos produ-
zidos nos seguintes bairros da cidade do Recife: Santo Antônio, Recife, São José, 
Boa Vista, Madalena, Torre, Santo Amaro, Afogados e Boa Viagem. Esses bairros 
situam-se nas bacias dos rios Capibaribe e Tejipió.

Segundo as informações disponíveis, a estação nunca operou com capacidade 
plena, existindo problemas tanto nas estruturas de transporte dos esgotos cole-
tados até a estação (estações elevatórias e emissários) quanto na própria estação 
de tratamento.
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Definição: resultado da aferição da qualidade da água do rio Capibaribe nas duas 
estações de amostragem de monitoramento existentes na cidade do Recife.

A precariedade dos serviços de esgotamento sanitário é o principal responsável 
pela poluição encontrada em todos os rios e mananciais. Além disso, as péssimas 
condições de moradia nas favelas tornam o contato com água contaminada e es-
goto quase inevitável, em particular naquelas localizadas às margens dos rios e 
canais das cidades. Os resultados apresentados pelo órgão de meio ambiente têm 
como principal indicador da qualidade da água a carga orgânica representada pela 
presença de coliformes fecais e a demanda de oxigênio. Os pontos apresentados 
estão situados em pontos com grande densidade demográfica, passando por áre-
as de favelas.

Comparação dos índices de poluição do rio Capibaribe

Estação de 
amostragem

Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro

Ponte da Av. 
Caxangá

n/d n/d poluído poluído poluído n/d

Ponte na rua 
Eng. Abdias 
de Carvalho 
(Ilha do Retiro)

poluído n/d muito 
poluído

muito 
poluído

muito 
poluído

n/d

Ano de referência 2009
Fonte: Agência Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH)

Comparação dos índices de poluição do rio Capibaribe

Estação de 
amostragem

Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro

Ponte da av. 
Caxangá

poluído poluído poluído poluído poluído poluído

Ponte na rua 
Eng. Abdias 
de Carvalho 
(Ilha do Retiro)

poluído muito 
poluído

muito 
poluído

muito 
poluído

muito 
poluído

muito 
poluído

Ano de referência 2008
Fonte: Agência Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH)

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento

Poluição do rio Capibaribe

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento
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Comparação dos índices de poluição do rio Capibaribe

Estação de 
amostragem

Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro

Ponte da av. 
Caxangá

poluído muito 
poluído

muito 
poluído

poluído muito 
poluído

poluído

Ponte na rua 
Eng. Abdias 
de Carvalho 
(Ilha do Retiro)

poluído poluído muito 
poluído

muito 
poluído

poluído muito 
poluído

Ano de referência 2007
Fonte: Agência Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH)

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento
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Sistema de indicadores

Trabalho, 
renda e 

desigualdade

Sistema de indicadores | Meio ambiente e saneamento
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O balanço do mercado de trabalho na cidade de Recife aponta que o impacto da 
crise mundial de 2008 e 2009 não alcançou significativamente o município. Esse 
dado pode ser percebido durante o ano de 2009, desdobrando-se também para o 
início de 2010, em especial no que se refere à geração de empregos.

Considerando as informações fornecidas 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), através da Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED), nos três primeiros meses 
de 2010 as taxas de desemprego total (in-
clui desemprego aberto e oculto) do Recife 
foram de 17,9% (janeiro), 19,0 (fevereiro) e 
19,3% (março); enquanto no mesmo perío-
do de 2009 as taxas foram respectivamente 
de 18,3% (janeiro), 19,1% (fevereiro) e 20,3% 
(março).

A pesquisa foi aplicada na perspectiva da Região Metropolitana (RM) do Recife e 
em mais cinco outras RMs (São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Forta-
leza) e no Distrito Federal. Verifica-se que a taxa média anual de desemprego vem 
efetivamente caindo nos últimos anos. Considerando o conjunto dessas metrópo-
les mais o Distrito Federal, nota-se uma redução da taxa de 18,7% a.m, em 1998, 
para 17,9% a.m., em 2005, e 14,2%, em 2009. 

Quando se observa a situação da RM do Recife frente às outras áreas pesquisadas, 
detecta-se que essa metrópole, que é sensível, registrou uma queda do percentual 
de desempregados de 22,3%, em 2005, para 19,2%, em 2009. A RM de Salvador, 
por outro lado, apresentou no mesmo período  uma retração de 22,1% para 19,4%. 
Ou seja, a RM do Recife passou a representar um patamar de desemprego ligeira-
mente menor que o a RM de Salvador, o pior dos desempenhos (vale lembrar que 
historicamente era RM do Recife que apresentava a maior taxa). Mas essa realidade 
é ainda longe da ideal. 

No geral, a taxa de desemprego do Recife ainda é quase o dobro da menor taxa 
(que vemos em Belo Horizonte). E sua melhoria – ou seja, diminuição dos índices 
– tem avançado muito lentamente na série histórica. O mesmo vale para os indica-
dores sobre miserabilidade no Brasil, cada vez menores nos últimos anos. A cidade 
do Recife acompanha essa tendência, com a ressalva de que ainda permanece no 
ranking como uma das piores entre as capitais, sendo a penúltima colocada. 

Trabalho, renda e desigualdade

Dieese
É uma entidade nacional fundada 
em 1955 para desenvolver 
pesquisas que fundamentassem as 
reivindicações dos trabalhadores 
dentro dos eixos temáticos de 
emprego, renda, negociação 
coletiva, desenvolvimento e 
políticas públicas. 
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Outro dado que ainda deixa a 
desejar é a relação entre em-
prego e gênero. Indicadores de 
2009 ressaltam que no Recife as 
mulheres ocupam 55,13% dos 
empregos com vencimentos 
de até 1 salário mínimo e ape-
nas 33,77% dos empregos com 
vencimentos acima de 20 salá-
rios mínimos. Ou seja, quando 
se paga menos, mais mu-lheres. 
Quando os salários aumentam, 
mais homens. O que nos leva a 
questionar se da forma como tem tratado suas questões de emprego e renda o 
Recife pode, em poucos anos, acompanhar – ou mesmo dar suporte – a política 
de desenvolvimento da qual o Brasil necessita para se manter competitivo frente 
aos mercados internacionais. A resposta para isso só pode ser uma atuação cidadã 
mais comprometida com os investimentos sociais estruturantes. E, claro, o com-
promisso da direção municipal em garantir que esses índices deem o salto que 
precisam nos próximos anos. 

GT de trabalho, renda e desigualdade

No geral, a taxa de desemprego 
do Recife ainda é quase o dobro 
da menor taxa (que vemos em 
Belo Horizonte). E sua melhoria 
– ou seja, diminuição dos 
índices – tem avançado muito 
lentamente na série histórica.

Trabalho, renda e desigualdade
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Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade

Definição: percentual da população com renda per capita familiar inferior a 
R$ 137,00.

O número de miseráveis no país tem diminuído nos últimos anos. O Recife acom-
panha essa tendência, com uma queda de mais de 30% da população em situação 
de miséria em 2005 para cerca de 20% em 2008. No entanto, ainda permanece 
entre as capitais com maior percentual: é a penúltima colocada. O conceito de 
miséria aqui adotado é o de renda per capita familiar (soma de todos os ganhos da 
família dividido pelo total de pessoas) inferior a R$ 137,00 em 2008, último dado 
disponível.

Proporção de miseráveis

Proporção de miseráveis

Indicador 20,75%

Período 2008
Fonte: CPS/FGV baseado nos microdados da Pnad/IBGE

Comparação dos índices de proporção de miseráveis

ENTRE CAPITAIS

Classificação Capital Indicador

1º Florianópolis 2,36

2º Curitiba 3,92

26º Recife 20,75

27º Maceió 25,60
Fonte: CPS/FGV baseado nos microdados da Pnad/IBGE

In
di

ca
do

r

25,7830,26 22,60 20,75

2008
2006                               20072005

Série histórica de proporção de miseráveis

Fonte: CPS/FGV baseado nos microdados da Pnad/IBGE
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Definição: média do percentual mensal de desemprego (aberto e oculto) na popu-
lação economicamente ativa da Região Metropolitana do Recife.

A taxa de desemprego é um indicador que apresenta melhoria no decorrer dos 
últimos anos. Os dados aqui apresentados se referem à média do desemprego 
mensal de cada ano considerado em seis Regiões Metropolitanas nas quais é re-
alizada a pesquisa. A Região Metropolitana do Recife, mesmo com diminuição do 
desemprego, ainda apresenta taxa que é quase o dobro da menor taxa (Belo Hori-
zonte) e ocupa, com isso, o penúltimo lugar.

Taxa de desemprego

Indicador 19,20%

Período 2009
Fonte: PED-RMR. Convênio Agência Condepe-Fidem, Seje, FSeade-SP, Dieese e MTE/FAT

Comparação dos índices de taxa de desemprego

ENTRE CAPITAIS

Capital Indicador

1º Belo Horizonte 10,30

2º Porto Alegre 11,10

3º São Paulo 13,80

4º Distrito Federal 15,80

5º Recife 19,20

6º Salvador 19,40
Fonte: PED-RMR. Convênio Agência Condepe-Fidem, Seje, FSeade-SP, Dieese e MTE/FAT

In
di

ca
do

r
Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade

Taxa de desemprego

22,30 21,30 19,70 19,60 19,20

2005                                      2006                             2007                                   2008

2009

Fonte: PED-RMR. Convênio Agência Condepe-Fidem, Seje, FSeade-SP, Dieese e MTE/FAT

Série histórica de taxa de desemprego
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Definição: percentual dos trabalhadores com carteira assinada que ganham até 1 
salário mínimo, com base no mês de dezembro de cada ano.

O percentual de trabalhadores que ganham até um salário mínimo está relaciona-
do à qualificação profissional e ao tipo de vaga de emprego oferecida pelo merca-
do de trabalho – e, em consequência, diz respeito à própria qualidade do mercado 
de trabalho local. Os dados, referentes ao mês de dezembro de cada ano, mostram 
que o contingente desses trabalhadores de baixa renda permanece relativamente 
estável em 2007 e 2008 (cerca de 22 mil trabalhadores) e teve um acréscimo mais 
significativo em 2009, pulando para 29 mil trabalhadores.

Trabalhadores com vínculo formal que recebem até 1 salário mínimo

Indicador 4,71%

Absoluto 29.117

Período 2009
Fonte: MTE/Rais

Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade

Trabalhadores com vínculo formal quer recebem até 
1 salário mínimo

Va
lo

r a
bs

ol
ut

o 
   

   
   

   
   

In
di

ca
do

r

4,21 3,88 4,71

                               2007                               2008

                               2007                               2008

2009

2009

22.667 22.409 29.117

Fonte: MTE/Rais

Série histórica de trabalhadores com vínculo 
formal que recebem até 1 salário mínimo
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Definição: percentual de trabalhadores nas faixas inferior e superior de rendimento assa-
lariado e percentual da renda de salário apropriada pelos trabalhadores dessas faixas.

O emprego formal no Recife destina um quarto (24,4%) de todos os rendimentos a 
apenas 3,15% das pessoas empregadas, que ocupam a faixa de rendimento superior a 
15 salários mínimos mensais. No extremo oposto, a maioria dos trabalhadores formais 
(54,01%) que têm ganho de até 2 salários mínimos ficam com apenas um quinto do 
total dos rendimentos (21,23%). Em 2009, o contingente de trabalhadores nas faixas 
mais baixas de salário aumentou, enquanto na faixa de maior ganho diminuiu.

Desigualdade de renda em trabalho com vínculo formal

Faixa salarial Indicador Absoluto

Trabalhadores com até 2 SM 54,01% 334.141 pessoas

Massa salarial até 2SM 21,23% R$ 209,9 milhões

Trabalhadores com mais de 15 SM 3,15% 19.491 pessoas

Massa salarial de mais de 15 SM 24,4% R$ 241,2 milhões

Ano 2009 (dezembro)
Fonte: MTE/Rais

Comparação dos índices de trabalhadores com vínculo formal 
que recebem até 1 salário mínimo

ENTRE CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Brasília 2,51

2º Rio de Janeiro 2,55

16º Recife 4,71

26º Aracaju 11,23

27º João Pessoa 13,14
Fonte: MTE/Rais

Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade

Desigualdade de renda em trabalho com vínculo formal
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Definição: percentual de participação de mulheres nas faixas mais altas e mais bai-
xas de rendimento assalariado, com base no mês de dezembro de cada ano.

Desigualdade de renda por gênero em trabalho com vínculo formal (2009)

Faixa salarial Indicador Absoluto

Mulheres entre trabalhadores com 
ganho de até 1 SM

55,13% 16.052 mulheres

Mulheres entre trabalhadores com 
ganho cima de 20 SMs

33,77% 4.246 mulheres

Fonte: MTE/Rais

Desigualdade de renda por gênero em trabalho com 
vínculo formal

As mulheres ocupam a maioria dos empregos de menor qualificação e salário. Elas 
respondem por 55,13% do total de empregados com carteira assinada com rendi-
mento de até 1 salário mínimo. Nas faixas de remuneração mais altas, a presença 
feminina diminui, representando apenas um terço do total de empregados for-
mais com salário superior a 20 salários mínimos.

Série histórica de desigualdade de renda em trabalho com vínculo formal

Faixa salarial 2007 2008 2009

Trabalhadores com até 2 SMs 51,37 50,90 54,01

Massa salarial até 2SMs 19,53 19,12 21,23

Trabalhadores com mais de 15 SMs 3,13 3,40 3,15

Massa salarial de mais de 15% SMs 23,85 25,23 24,40
Fonte: MTE/Rais

Série histórica de desigualdade de renda por gênero em trabalho com vínculo formal

Faixa salarial 2007 2008 2009

Mulheres entre trabalhadores com 
ganho até 1 SM

50,50 50,44 55,13

Mulheres entre trabalhadores com 
ganho cima de 20 SM

32,80 32,80 33,77

Fonte: MTE/Rais

Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade
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Sistema de indicadores

Mobilidade

Sistema de indicadores | Trabalho, renda e desigualdade
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As pessoas agrupam-se nas cidades para criar escala de consumo e obter melho-
res oportunidades de emprego, educação, entretenimento, compras, entre outros 
serviços, e precisam se deslocar para ter acesso a essas oportunidades. Ou seja, 
dependem da mobilidade e da acessibilidade, conceitos diferentes, mas quase 
sempre associados. 

De uma maneira bem simples, a mobilidade pode ser definida como a maior ou 
menor capacidade de as pessoas realizarem os seus deslocamentos, desde o cami-
nhar, como modo mais natural 
de deslocar-se, passando pelo 
uso da bicicleta, até as moda-
lidades motorizadas, como o 
transporte público coletivo e 
o individual privado. A acessi-
bilidade é a maior ou menor 
facilidade para que os locais de 
interesse sejam alcançados. As-
sim, a mobilidade seria um atri-
buto das pessoas enquanto a 
acessibilidade, um atributo dos 
lugares.

A mobilidade depende de vá-
rios fatores: da dispersão espa-
cial dos diversos locais de interesse, do sistema de transporte público oferecido 
ou, ainda, da rede viária disponibilizada. Depende também de aspectos inerentes 
aos próprios indivíduos, como a renda, a idade, o nível de educação ou os hábitos 
culturais.

A Pesquisa Domiciliar de Transporte realizada pela EMTU/Recife em 1997 detectou 
os seguintes resultados para a taxa de mobilidade na RMR:

- Taxa de mobilidade média = 1,55 viagem/pessoa/dia;
- Para os cidadãos com renda maior que 30 salários mínimos = 3,54 viagens/pes -
soa/dia;
- Para os cidadãos com renda de até 1 salário mínimo = 0,97 viagem/pessoa/dia.

Esses dados sinalizam de forma contundente a desigualdade na apropriação das 
oportunidades que a cidade oferece aos seus cidadãos. Neste contexto, sob a ótica 
da mobilidade, uma cidade boa para se viver seria aquela em que houvesse uma 

Sob a ótica da mobilidade, uma 
cidade boa para se viver seria 
aquela em que houvesse uma 
elevada taxa de deslocamentos 
per capita, realizados com 
segurança, comodidade, conforto 
e com o menor dispêndio 
possível de tempo e de custos, 
incluindo os ambientais.

Mobilidade
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elevada taxa de deslocamentos per capita, realizados com segurança, comodida-
de, conforto e com o menor dispêndio possível de tempo e de custos, incluindo 
os ambientais.

O principal indicador de uma mobilidade urbana sustentável e de qualidade se-
ria a própria taxa de mobilidade. Quanto maior, melhor. Vários outros indicadores 
podem caracterizar a qualidade da mobilidade urbana. Devem ser, entretanto, de-
vidamente contextualizados à realidade da cidade e cruzados com outros indica-
dores ou aspectos urbanos, vários deles externos ao sistema de transporte.

-

Outro indicador da maior relevância são os acidentes de trânsito e os atropela-
mentos, bem como as suas relações com a frota total de veículos e a população do 
Recife. Esses dados deverão ser trabalhados para a próxima cartilha.

Finalmente, um indicador desejado, mas ainda não disponível nesta publicação, 
seria a atuação do poder público em relação à mobilidade urbana, medida pelo 
montante de recursos financeiros aplicados para atender às diferentes formas de 
se deslocar da população. Ou seja, o volume de investimentos destinados para os 
meios não motorizados, para o transporte público e para os autos privados. Esses 
serão os nossos próximos desafios. 

GT de mobilidade

Mobilidade

Para esta publicação temos alguns – porém ainda poucos – indicadores 
disponíveis que tornam possível aferir a eficiência da mobilidade no Recife. Um 
deles é a velocidade média dos ônibus nas diversas áreas da cidade e nos princi-
pais corredores de tráfego, que reflete, em parte, a qualidade dos deslocamentos 
nos transportes públicos. Analogamente, a velocidade dos autos nesses corre-
dores também ajuda na avaliação da mobilidade motorizada, embora esta 
informação ainda não esteja disponível nessa edição da cartilha.
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Sistema de indicadores | Mobilidade

Definição: velocidade média dos ônibus nos corredores de tráfego, nos horários 
de pico dos dias úteis, em km/h.

A velocidade dos ônibus é um importante indicador da qualidade da mobilidade 
por transporte público. Ela é função de uma série de aspectos, tais como os mo-
delos de veículos utilizados, o tipo e a disposição das paradas, a lotação dos ôni-
bus e, principalmente, das condições de fluidez do tráfego, ou da maior ou menor 
disponibilidade de prioridades para o transporte público, através de vias e faixas 
exclusivas. Na identificação da velocidade para cada corredor e as suas respectivas 
áreas adjacentes, foram utilizados os tempos médios de percurso dos ônibus de 
linhas representativas de cada área, nos horários de pico da manhã e da noite. A 
comparação entre os dados de 2009 e 2010 permite observar uma redução da 
velocidade média nos picos de 18,86 km/h para 17,98 km/h, ou seja, uma queda 
de 4,7% em apenas um ano.

Velocidade dos ônibus

Velocidade dos ônibus - 2010

Corredor/Área Manhã Noite Média

Est. de Belém / Campo Grande / Hipódromo 16,94 16,77 16,86

Av. Beberibe / A. Fria / Arruda / Encruzilhada / Beberibe 16,41 16,04 16,23

Av. Norte / Macaxeira / Rosarinho / Encruzilhada / Santo Amaro 14,89 14,95 14,92

Av. Rosa e Silva - R. Barbosa / C. Amarela / C. Forte / 
Tamarineira / Aflitos / Graças

16,17 16,03 16,10

Av. Caxangá / CDU / Várzea / Iputinga / Cordeiro / Eng. do 
Meio

14,75 14,11 14,43

Av. A. de Carvalho / Curado / J. S. Paulo / S. Martin / Bongi / 
Mustardinha

16,63 14,35 15,49

Rua S. Miguel - Av. J. Rufino / J. S. Paulo / Tejipió / Vila C. Silva 17,97 18,04 18,01

Av. Masc. de Moraes / Imbiribeira / Jordão / Ipsep / Ibura 20,94 20,29 20,61

Av. D. Ferreira - Cons. Aguiar / Boa Viagem / Setúbal 21,64 20,45 21,04

I Perimetral / Av. Agamenon Magalhães 21,86 21,67 21,76

II Perimetral / Beberibe / A. Fria / Torre / Madalena / Afogados 15,01 15,18 15,10

III Perimetral / Av. Recife 20,24 19,08 19,66

IV Perimetral / Macaxeira / CDU / Várzea / Eng. do Meio / J. S. 
Paulo / Ibura / Jordão

23,65 23,34 23,50

MÉDIA GERAL 18,24 17,72 17,98
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Definição: óbitos provocados por acidentes de transporte por cem mil habitantes.

Os óbitos por acidentes de transporte incluem todos os tipos de deslocamento 
(automóvel, ônibus, bicicleta, embarcação, atropelamento etc.). Esse indicador 
vem apresentando sensível diminuição nos últimos anos no Recife: de 237 casos 

Velocidade dos ônibus - 2009

Corredor/Área Manhã Noite Média

Est. de Belém / Campo Grande / Hipódromo 17,64 16,25 16,95

Av. Beberibe / A. Fria / Arruda / Encruzilhada / Beberibe 17,77 17,38 17,58

Av. Norte / Macaxeira / Rosarinho / Encruzilhada / Santo Amaro 15,97 16,53 16,25

Av. Rosa e Silva - R. Barbosa / C. Amarela / C. Forte / 
Tamarineira / Aflitos / Graças

16,65 17,18 16,92

Av. Caxangá / CDU / Várzea / Iputinga / Cordeiro / Eng. do 
Meio

14,95 15,53 15,24

Av. A. de Carvalho / Curado / J. S. Paulo / S. Martin / Bongi / 
Mustardinha

17,20 17,47 17,34

Rua S. Miguel - Av. J. Rufino / J. S. Paulo / Tejipió / Vila C. Silva 18,94 20,83 19,88

Av. Masc. de Moraes / Imbiribeira / Jordão / Ipsep / Ibura 20,79 21,17 20,98

Av. D. Ferreira - Cons. Aguiar / Boa Viagem / Setúbal 22,14 20,56 21,35

I Perimetral / Av. Agamenon Magalhães 22,32 22,73 22,53

II Perimetral / Beberibe / A. Fria / Torre / Madalena / Afogados 14,64 15,81 15,23

III Perimetral / Av. Recife 21,34 21,75 21,55

IV Perimetral / Macaxeira / CDU / Várzea / Eng. do Meio / J. S. 
Paulo / Ibura / Jordão

23,71 23,23 23,47

MÉDIA GERAL 18,78 18,95 18,86

Óbitos por acidente de transporte

Indicador 7,94 por cem mil

Absoluto 124

Ano 2009
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/ SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secre-
taria de Saúde do Recife

Sistema de indicadores | Mobilidade

Óbitos por acidente de transporte
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em 2007 para 124 em 2009. É um dos indicadores em que o Recife obtém uma boa 
situação na comparação com outras capitais, ocupando o quarto lugar.

Sistema de indicadores | Mobilidade
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15,50 9,94 7,94

                               2007                               2008

                               2007                               2008

2009

2009

237 135 124

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/ SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secre-
taria de Saúde do Recife

Série histórica  de óbitos por acidente de transporte

Comparação dos índices de óbitos por acidente de transporte

ENTRE CAPITAIS (2008)

Capital Indicador

1º Rio de Janeiro 4,90

2º Salvador 5,02

4º Recife 7,94

26º Palmas 33,69

27º Porto Velho 35,87
Fonte: MTE/Rais
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Sistema de indicadores

Espaço
urbano

Sistema de indicadores | Mobilidade
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O espaço urbano contemporâneo é caracterizado pelo adensamento populacio-
nal, pela intensidade de ocupação e pela diversificação da utilização do solo. É 
nesse contexto que se materializam as funções básicas da cidade, suas múltiplas e 
suas complexas interações. Podemos dizer que o modo como uma cidade constrói 
suas estruturas, somado ao agravamento dos problemas relacionados ao uso do 
espaço urbano, dá uma ótima ideia do seu nível de complexidade, fator que por 
sua vez define a sua qualidade de vida.
 
Quando falamos desse espaço estamos nos relacionando, na origem, ao seu pla-
nejamento urbano histórico, pois, embora haja uma constante renovação, a cidade 
funciona hoje, apesar do legado de sua tradição – que por mais planejamento 
que tenha sido feito esbarra nos 
desafios da vida contemporânea. 
Seu ambiente construído ma-
terializa um modo de viver, de 
se comportar, muito próprio de 
cada sociedade em conformi-
dade com o enquadramento, 
a apropriação e o apreço às re-
gras do viver coletivo. A dinâmi-
ca social equivale a cada parte 
se relacionando com as demais, 
de modo que a metrópole se 
constitua como um organismo 
saudável. 

-

Se pararmos para analisar, o Recife detém hoje um patrimônio histórico, arquite
-

tônico e paisagístico invejável, mas com grande parte de seu território mal ad
-

ministrado e mal conservada. Por isso é preciso reconhecer que a cidade requer 
cuidados urgentes. Um importante indicador a ser considerado  - mas que não faz 
parte ainda deste estudo - é o contingente de cidadãos em situação de miséria, os 

Se pararmos para analisar, o 
Recife detém hoje um patrimônio 
histórico, arquitetônico e 
paisagístico invejável, mas com 
grande parte de seu território mal 
administrado e mal conservado. 
Por isso é preciso reconhecer 
que a cidade requer cuidados 
urgentes. 

Nesse sentido, pode-se imagi-
nar a dificuldade de se conseguir tanto indicadores quanto referências de sucesso 
em outras cidades para comparar com o nível atual de satisfação da população 
com relação à organização do espaço urbano no Recife. É por esse motivo que na 
publicação dos Indicadores 2010, não tivemos indicadores. Mas nosso desejo é 
superar essa restrição, formulando propostas que permitam aferir dados que 
expressem a qualidade do espaço urbano da nossa cidade. 

Espaço urbano
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os quais ocupam o espaço público por não ter opção de trabalho decente, renda 
e moradia.

E no final das contas devemos ainda ponderar sobre a noção que temos de es
-

paço urbano como sendo ampliada de forma inclusiva, considerando as alterna
-

tivas de acessibilidade para todos, a segurança dos equipamentos urbanos e da 
pavimentação, a harmonia paisagística das áreas verdes e de ajardinamento (que 
contribuem para a amenização climática), a sinalização eficiente para cidadãos, 
inclusive aqueles com deficiência visual e turistas, a drenagem das águas pluviais, a 
iluminação pública, os serviços ao cidadão, a valorização do patrimônio cultural de 
cada local, o grau de reutilização, regeneração e recuperação das áreas, o equilíbrio 
e a compatibilidade entre usos das edificações, o controle urbanístico do espaço 
urbano privado, a adoção de critérios de arquitetura e construção sustentáveis e 
de alto padrão tecnológico.

O desafio é grande e requer investimento adequado em planejamento, infra
-

estrutura, controle urbanístico, educação e enquadramento social. É missão do 
Observatório do Recife formular alternativas para influenciar positivamente a 
monitoração das áreas públicas e privadas do Recife, na apropriação, construção, 
utilização e gestão de seu tecido urbano. É possível fazer diferente, a exemplo de 
tantas outras cidades, e podemos juntos, assegurar a utilização funcional e har

-

mônica da nossa cidade, constituindo-a como organismo aprazível e saudável 
no presente e no futuro.

GT de espaço urbano

Espaço urbano
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Sistema de indicadores

Juventude
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A “juventude” na condição de categoria vem sendo tomada como um conceito já 
constituído, que pressupõe, antes de qualquer análise, um sentido próprio, natu-
ral, que é percebido normalmente, como classe de idade estabelecida socialmente 
desde sempre. Os níveis de importância da discussão sobre juventude, no entanto, 
fazem com que haja uma mudança no significado do termo em diferentes espaços 
e momentos históricos. 

Dessa forma, para desenvolver este sistema de indicadores, levantando índices que 
se consideram importantes, é necessário conceituar antes o sentido de “juventude” 
para que se possa extrair, ao máximo, dados qualitativos dos indicadores escolhidos. 
Na perspectiva do Observatório do Recife (ODR), juventude é uma fase particular 
de transição entre os 16 e 29 
anos, onde o indivíduo começa 
a refletir sobre suas expectativas 
pessoais e profissionais, sobre a 
construção do seu projeto de 
vida, estabelecendo novas re-
lações com a família, amigos e 
consigo mesmo. 

Leva-se em consideração aí a 
condição social, raça, gênero, 
orientação sexual, entre outros 
fatores que forçam essa transi-
ção a ser ressignificada a partir 
de situações específicas, base-
adas na condição de existência 
do jovem. Nesse caso não estaríamos falando de juventude, mas sim de “juventudes”, 
no plural. 

No Brasil, segundo o IBGE, a população jovem, de 15 a 29 anos, é cerca de um quarto 
da população do país, mais de 50 milhões de brasileiros, que vivenciam fortemente 
os desafios do desenvolvimento da sociedade (como o acesso aos direitos básicos, 
os impactos ambientas gerados, o culto ao consumo exacerbado e a falta de opor-
tunidades para o exercício dos seus direitos cidadãos). 

Atualmente não existem políticas públicas estruturadas para os jovens, os quais são 
vistos, em muitos momentos, como problema pela sociedade. E o Estado foca a sua 

Atualmente não existem políticas 
públicas estruturadas para 
os jovens, os quais são vistos, 
em muitos momentos, como 
problema pela sociedade. E 
o Estado foca a sua atuação 
apenas em programas voltados 
para a parcela dos jovens que se 
encontra em situação de risco.

Juventude
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atuação apenas em programas voltados para a parcela dos jovens que se encontra 
em situação de risco.

No Recife uma grande parte da juventude vivencia fortemente a realidade da cidade, 
com a falta de emprego, a violência, a escassez de espaços públicos de lazer, o aten-
dimento precário nos hospitais e a má qualidade da educação pública, principal-
mente em relação à falta de vagas, abandono e reprovação no ensino médio, além 
do precário acesso ao ensino superior. 

Na tentativa de não reduzir as questões que norteiam a juventude, o grupo de tra-
balho de Juventude do ODR procurará trabalhar estrategicamente com quatro focos 
temáticos: 1) educação, arte e cultura; 2) trabalho e renda; 3) participação juvenil; 4) 
saúde e violência. 

Neste sistema de indicadores há dados sobre a juventude em vários temas de forma 
transversal. Mas escolhemos também inaugurar esta publicação com dados especí-
ficos sobre os jovens, para daí começarmos a expandir nossa avaliação. Esperamos, 
com isso, ampliar as discussões e contribuições sobre essa faixa etária tão importante 
para o futuro de uma cidade.

GT de juventude

Juventude
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Sistema de indicadores | Juventude

Definição: percentual de pessoas de 16 a 24 anos com emprego formal em de-
zembro de cada ano.

O número de jovens com emprego formal tem aumentado nos últimos três anos 
no Recife: passou de 65,2 mil em 2007 para 78,4 mil em 2009. Em termos da popu-
lação nessa faixa etária, isso corresponde a 31,12% - o que significa que apenas um 
entre cada três jovens tem trabalho com carteira assinada.

Jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Indicador 31,12%

Absoluto 78.470

Ano 2009
Fonte: MTE/Rais
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25,35 28,04 31,12

                               2007                               2008

                               2007                               2008

2009

2009

65.217 71.649 78.470

Fonte: MTE/Rais

Série histórica de jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Comparação dos índices de jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

ENTRE CAPITAIS (2009)

Classificação Capital Indicador

1º Vitória 71,18

2º Florianópolis 59,04

14º Recife 31,12

26º Macapá 17,03

27º Maceió 16,89
Fonte: MTE/Rais
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Sistema de indicadores | Juventude 

Definição: média salarial de pessoas de 16 a 24 anos com emprego formal em 
dezembro de cada ano.

O Recife está entre as capitais que pagam os piores salários para os jovens de 16 a 
24 anos. Em média, o valor é de R$ 720,22 (base dezembro de 2009). Em Brasília, o 
salário para a mesma faixa etária é de R$ 1,15 mil e em São Paulo R$ 992,00. Mesmo 
assim, o valor vem subindo nos últimos três anos, com uma elevação de 17% des-
de dezembro de 2007, quando era de R$ 615,58.

Salário médio de jovens de 16 a 24 anos com 
emprego formal

Salário médio de jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

Indicador R$ 720,22

Ano 2009
Fonte: MTE/Rais
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615,58 666,31 720,22

                               2007                               2008

2009

Fonte: MTE/Rais

Série histórica de salário médio de jovens de 16 a 24 anos 
com emprego formal

Comparação dos índices de jovens de 16 a 24 anos com emprego formal

ENTRE CAPITAIS (2009)

Capital Indicador

1º Brasília 1.157,51

2º São Paulo 992,91

21º Recife 720,22

26º Natal 649,58

27º Fortaleza 628,38
Fonte: MTE/Rais

Curetagem pós-aborto na adolescência

Definição: casos de curetagem pós-aborto em mulheres de 13 a 19 anos na rede 
pública por mil mulheres residentes nessa faixa etária, no ano considerado.
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Sistema de indicadores | Juventude

Definição: percentual nascidos vivos, no ano considerado, cujas mães têm me-
nos de 20 anos. 

A curetagem pós-aborto é uma forma indireta de medida da incidência de aborto 
na população feminina residente em idade fértil. Esse procedimento é usado nos 
casos em que um aborto malsucedido, provocado de forma caseira ou realizado 
de forma inadequada, chega ao hospital. No entanto, aplica-se também aos casos 
de aborto natural ou por complicações. 

Mães adolescentes

Mães adolescentes

Indicador 18,03%

Absoluto 4.061

Ano 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Curetagem pós-aborto na adolescência

Indicador 2,95 por mil

Absoluto 272

Ano 2009
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Série histórica de curetagem pós-aborto na adolescência
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4,84 3,57 4,05 3,38 2,95

2005                                2006                                2007                               2008

2009

516 384 377 314 272

2005                                2006                                2007                               2008



99

Sistema de indicadores | Juventude 

A gravidez na adolescência é um fenômeno que tem crescido no país. Pode ser 
considerada uma gravidez de maior risco, já que baixo peso ao nascer, mortali-
dade infantil e outros problemas são mais frequentes com mães nessa faixa etária. 
Além disso, a gravidez tem impactos significativos sobre as condições de vida da 
adolescente, como permanência na escola, profissionalização e desenvolvimento 
pessoal.

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc/SIM/GOIMN/GEPI/DVS/Secretaria
de Saúde do Recife

Série histórica de mães adolescentes

Comparação dos índices de mães adolescentes

ENTRE CAPITAIS (2008)

Capital Indicador

1º Belo Horizonte 13,00

2º São Paulo 13,68

17º Recife 19,02

26º Macapá 24,27

27º Rio Branco 24,71
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - Sinasc
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20,37 20,08 19,93 19,02 18,03

2005                                2006                                2007                               2008

2009

4.728 4.548 4.393 4.189 4.061

2005                                2006                                2007                               2008

Definição: casos de morte por homicídio de homens de 15 a 24 anos, segundo o ates-
tado de óbito, para cem mil residentes desse sexo e faixa etária, no ano considerado.

Homicídio juvenil masculino
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A taxa de homicídio juvenil masculino (homens de 16 a 24 anos) é um dos mais 
significativos indicadores de violência, porque é nessa faixa etária e gênero que 
se concentram os crimes. O Recife aparece em penúltimo lugar entre as capitais, 
na comparação feita com dados de 2008 (ainda não há dados nacionais para a 
comparação de 2009). Como no caso de homicídio em geral, registra-se queda no 
índice em 2009, mas esse dado ainda está sujeito a revisão.

Homicídio juvenil masculino

Indicador 309,89 por cem mil

Absoluto 429

Ano 2009
Fonte:SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Sistema de indicadores | Juventude

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/ SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Série histórica de homicídio juvenil masculino
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328,64 324,92 361,20 347,59 309,89

2005                                2006                                2007                               2008

2009

481 480 507 486 429

2005                                2006                                2007                               2008

Comparação dos índices de homicídio juvenil masculino

ENTRE CAPITAIS (2008)

Classificação Capital Indicador

1º Palmas 44,26

2º São Paulo 45,12

25º Salvador 306,77

26º Recife 347,59

27º Maceió 469,77
Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
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Sistema de indicadores

Segurança

Sistema de indicadores | Juventude
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O termo “qualidade de vida” aparece nesta publicação em várias ocasiões. Nada mais 
natural, pois estamos tratando de indicadores da cidade para as pessoas e todos eles 
acabam influenciando o que entendemos por qualidade de vida para melhor ou 
para pior. Quando um indicador é contundente e carece ainda de dados absolutos, 
mensurar o impacto nessa “qualidade” é difícil. É exatamente assim com os indicado-
res de segurança pública. 

Uma publicação de 2008 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública - ONG que tem 
como missão principal a promoção do intercâmbio e da cooperação técnica para 
o aprimoramento da atividade policial e da gestão da segurança pública no Brasil 
– aponta que no país não existe 
um canal de disseminação de in-
formação que seja efetivo e que 
consiga, de fato, um retrato das 
polícias e sua ativação dentro 
das políticas de segurança pú-
blica. Ao que parece eles estão 
certos. 

Isso se dá por que há uma gran-
de dificuldade de reunir e aces-
sar os índices sobre segurança 
pública na maioria dos estados, 
o que nos leva a afirmar que, na 
prática, o Brasil tem os dados, 
mas não os transforma em infor-
mação (que por sua vez não acaba gerando evolução das polícias e das políticas de 
segurança). Outro grande problema é a crescente falta de confiança nas políticas de 
segurança pública por aqueles a quem elas deveriam proteger. 

Por definição, em qualquer regime democrático, a segurança pública deve ser asse-
gurada pelo Estado, garantindo a proteção dos direitos individuais e o pleno exer-
cício da cidadania. Então, ao pé da letra, “segurança” não se contrapõe a ”liberdade”, 
mas é a orientação para o seu exercício. O conceito de segurança pública não deve 
ainda ficar restrito à política de combate à criminalidade nem se restringir à atividade 
policial. A Segurança (com maiúscula) deve oferecer um ambiente favorável onde o 
cidadão pode ir, vir, trabalhar e se divertir, protegendo-o dos riscos do dia a dia. 

O conceito de segurança pública 
não deve ainda ficar restrito à 
política de combate à criminalidade 
nem se restringir à atividade policial. 
A Segurança (com maiúscula) deve 
oferecer um ambiente favorável 
onde o cidadão pode ir, vir, 
trabalhar e se divertir, protegendo-o 
dos riscos do dia a dia.

Segurança
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Isso dito, podemos explorar alguns dados neste sistema de indicadores. Os dados co-
letados sobre homicídio dão conta de um Recife que lutamos para deixar para trás. 
A colocação de penúltima capital do ranking nos alerta para números de uma pe-
quena guerra civil não declarada. Já nos dados sobre crimes violentos fatais e inten-
cionais, embora indiquem uma melhoria nos números computados, é preciso olhar 
tudo como uma tendência. Isso porque nem todo crime (relatado primeiramente 
em um boletim de ocorrência policial) resulta imediatamente em morte (computa-
da no atestado de óbito) e isso tem gerado uma discrepância nos dados. 

Finalmente os dados sobre morte juvenil masculina, que nos levam a pensar em 
outros indicadores, como educação, emprego e renda e a própria juventude, que 
permutam dados, e em consequências que só reforçam o quadro de um Recife que 
se tornou um perigo iminente para a próxima geração. 

As soluções não são nem fáceis nem simples, mas acreditamos que a leitura desses 
indicadores pode permitir às pessoas rediscutir seu papel na sociedade no que diz 
respeito à participação em espaços de discussão e de ação em busca de uma cidade 
melhor. E esperamos que a curto e médio prazo possamos ampliar os resultados 
obtidos no último ano. 

GT de segurança

Segurança
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Sistema de indicadores | Segurança

Definição: casos de morte por homicídio, segundo o atestado de óbito, para cem 
mil residentes, no ano considerado.

O indicador de homicídio revela um dos problemas mais críticos do Recife. A ci-
dade está entre as capitais mais violentas do país. Os dados de 2008 (último ano 
em que é possível fazer comparações nacionais) mostram que o Recife ocupa o 
penúltimo lugar entre as capitais. Os dados de 2009 mostram diminuição dos ca-
sos, mas esses dados ainda estão sujeitos a revisão.

Homicídio

Homicídio

Indicador 57,18 por cem mil

Absoluto 893

Ano 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Fonte: MS/SVS/Dasis - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)/ SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de 
Saúde do Recife

Série histórica de homicídio
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66,76 69,24 67,69 64,65
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2005                                    2006                                     2007                                    2008

57,18

2009

1.002 1.049 1.035 1.002 893

2009



105

Sistema de indicadores | Segurança 

Comparação dos índices de homicídios

ENTRE CAPITAIS (2008)

Capital Indicador

1º Palmas 13,04

2º São Paulo 14,93

25º Salvador 58,33

26º Recife 64,65

27º Maceió 100,20
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Definição: casos de homicídio doloso, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão 
corporal seguida de morte, por cem mil habitantes.

Crimes violentos fatais e intencionais

Crimes violentos fatais e intencionais

Indicador 52,01 por cem mil

Absoluto 818

Ano 2009
Fonte: SDS-PE

Os crimes violentos fatais e intencionais são aqueles que resultam em morte da 
vítima. Neste caso, a fonte da informação é constituída por Boletins de Ocorrên-
cia (BO). Os dados diferem da informação de homicídios por atestados de óbito, 
porque neste caso são considerados os residentes no Recife, que podem ter sido 
mortos no município ou fora dele. Além disso, o BO pode registrar um fato lesivo 
que não resultou em morte imediata como crime não fatal. A morte posterior da 
vítima não altera o BO, que acaba não registrando a morte, mas aparecerá no ates-
tado de óbito como homicídio. São critérios diferentes, que resultam em dados 
não coincidentes.
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Sistema de indicadores | Segurança

Definição: casos de roubo, extorsão mediante sequestro e roubo e extorsão com 
restrição da liberdade da vítima (sequestro relâmpago), por cem mil habitantes.

Crimes violentos contra o patrimônio

Crimes violentos contra o patrimônio

Indicador 1.795,31 por cem mil

Absoluto 27.922

Ano 2009
Fonte: SDS-PE

* Não existem dados para comparação com outras capitais.
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2009

1.046 979 818

Fonte: SDS-PE

Série histórica de crimes violentos fatais e intencionais

Os crimes violentos contra o patrimônio são aqueles feitos com abordagem das 
vítimas sem resultar em morte (roubo, sequestro e sequestro relâmpago). O nú-
mero de casos vem caindo nos últimos anos no Recife, de acordo com os dados 
dos boletins de ocorrência: de 35,7 mil em 2007 para 27,9 mil em 2009. 
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Sistema de indicadores | Segurança Sistema de indicadores | Segurança
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2.351,79 2.070,82 1.795,31

                               2007                               2008

                               2007                               2008
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2009

35.764 31.847 27.922

Fonte: SDS-PE

Série histórica de crimes violentos contra o patrimônio

* Não existem dados para comparação com outras capitais.
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Sistema de indicadores

 Assistência 
social
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A assistência social passa hoje por um profundo processo de reestruturação, com 
a implantação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). É um novo paradig-
ma para esta política pública, baseado nos princípios da territorialização (por áreas 
definidas dentro do município), com foco na família e na garantia de direitos. Essa 
caracterização faz da assistência social uma política estratégica; para atingir seus 
objetivos, depende da articulação das demais políticas sociais básicas em cada 
território. Sem atuação conjunta das políticas, não há como garantir efetivamente 
os direitos dos cidadãos.

Os serviços e programas da Assistência Social são oferecidos pelos Centros de Re-
ferência da Assistência Social (Cras), nos casos de atenção básica, e pelo Centro 
de Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas), nos 
casos de alta e média comple-
xidades (situações em que os 
laços familiares estão abalados 
ou rompidos ou se configuram 
situações de violência, abuso e 
exploração).

O Programa Bolsa Família, in-
cluído neste Sistema de Indi-
cadores, é apenas uma das fer-
ramentas da assistência social, 
que deve ser acompanhado por 
diversas outras ações de fortale-
cimento pessoal e familiar. As 
famílias beneficiárias devem ser 
acompanhadas (referenciadas) pelos Cras para assegurar a elevação de seu padrão 
de vida e a garantia de direitos de forma duradoura.

O abrigamento de crianças e adolescentes, por sua vez, é também de responsabili-
dade da assistência social, considerado de alta complexidade. Mais do que abrigar, 
esse serviço deve atuar para reinserir a criança ou adolescente no convívio fami-
liar.

Um dos grandes desafios desta política pode ser visto nos dois casos mencionados 
acima: o acompanhamento e o efetivo alcance de objetivos concretos. É necessá-
rio desenvolver sistema de medida e acompanhamento para saber se as famílias 
atendidas pelo Bolsa Família de fato superaram suas situações de vulnerabilidade e 

É necessário desenvolver sistema 
de medida e acompanhamento 
para saber se as famílias 
atendidas pelo Bolsa Família de 
fato superaram suas situações de 
vulnerabilidade e se as crianças 
abrigadas retornam efetivamente 
às suas famílias ou famílias 
substitutas e em condições 
adequadas.

Assistência social
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se as crianças abrigadas retornaram efetivamente às suas famílias ou famílias subs-
titutas e em condições adequadas.

O mesmo raciocínio vale para outros serviços: cumprimento de medidas socioe-
ducativas por adolescentes envolvidos com ato infracional, programas de profis-
sionalização, atendimento a vítimas de violência e abuso, entre outros. Isso tudo 
requer, no entanto, investimentos e prioridades que a Assistência Social ainda não 
tem recebido de muitos governos municipais. 

Ela carrega ainda, frente à sociedade, a imagem de “ajudar os pobres”, “atender a 
miséria” e ser realizada pelo governo e pela boa vontade de pessoas e organizações 
não governamentais. Isso está em processo de mudança no Recife e no Brasil. A as-
sistência social é uma política pública tão importante quanto a saúde e a educação 
e deve receber, em termos de investimentos e prioridades, a mesma atenção. 

Assistência social
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Sistema de indicadores | Assistência social

Definição: número total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Definição: número total de crianças e adolescentes em casas de acolhida tempo-
rária (abrigamento).

O Programa Bolsa Família é uma estratégia central de política pública para a ga-
rantia de direitos das famílias mais pobres. Garante transferência mensal de renda, 
exigindo a contrapartida de manutenção de crianças e adolescentes na escola e 
regularidade de atenção em saúde para as crianças.

O abrigamento de crianças e adolescentes é uma medida excepcional, conside-
rada de alta complexidade. Ela é empregada quando os vínculos familiares estão 
rompidos. O objetivo é dar acolhimento a essas crianças e adolescentes, garantin-
do todos os seus direitos, ao mesmo tempo que devem ser desenvolvidas ações 
para reinserção na família natural ou em família substituta.

Programa Bolsa Família

Crianças e adolescentes em abrigo

Programa Bolsa Família

Indicador 134.161

Ano 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife

Crianças e adolescentes em abrigo

Indicador 466

Ano 2009
Fonte: SIM/GOIMN/Gepi/DVS/Secretaria de Saúde do Recife
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Sistema de indicadores

Governança
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Não há uma definição única para o termo “governança”. O Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), por exemplo, define-o como “o exercício 
da autoridade econômica, política e administrativa para gerir os assuntos de um 
país em todos os níveis”. Esse exercício se altera entre países pela configuração 
diversa de seus mecanismos, processos e instituições que permitem aos cidadãos 
cumprir direitos e deveres e articular interesses.

E uma vez que o significado não tem um conceito único, assim também o é com 
o entendimento do que seja a boa governança. Algumas características aparecem 
correntemente, como aquelas apontadas pela Comissão Econômica e Social para 
a Ásia e o Pacífico das Nações Unidas (Unescap): participação, cumprimento das 
leis, transparência, capacidade 
de resposta, equidade e inclu-
são, efetividade e eficiência, 
orientação para o consenso e 
accountability (capacidade de 
prestar contas).

Se, por um lado, tais característi-
cas ainda se mostram um ideal 
a ser perseguido por países em 
crescimento como o Brasil, por 
outro, percebe-se a adoção de 
muitas delas na gestão pública 
nos últimos anos. A participa-
ção social na administração 
pública tem crescido a partir 
da Constituição de 1988, que 
permitiu a institucionalização 
de mecanismos como os conselhos de políticas públicas, instituições geridas pelo 
primeiro setor e pela sociedade civil organizada no intuito de fiscalizar e deliberar 
sobre políticas em diversas áreas. 

No entanto, ainda é necessário avaliar a efetividade da participação social no âmbi-
to municipal, incluindo-se aí o apoio financeiro e operacional concedido aos con-
selhos, o encaminhamento dado pelo Poder Executivo às deliberações da instân-
cia e a capacidade técnica que têm os conselheiros de discutir e monitorar essas 
políticas. 

A transparência pública, entendida como a disponibilização clara e compreensível 

Um dos pressupostos para a boa 
governança é o planejamento 
da ação governamental. O 
orçamento público é um 
importante instrumento desse 
planejamento e sua elaboração 
e execução, de maneira 
democrática e transparente, são 
fundamentais para garantir a 
capacidade de resposta do Estado 
com efetividade e eficiência.

Governança
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de informações relativas às decisões tomadas pelo poder público, ganhou impulso 
no Brasil com a edição de instrumentos legais que garantem a publicação de um 
número crescente de informações. Hoje, por exemplo, já é possível obter na inter-
net as receitas e gastos diários do município do Recife. O desafio ainda é garantir 
a compreensibilidade para a maioria dos cidadãos, a fim de tornar a informação 
instrumento de controle social.

Um dos pressupostos para a boa governança é o planejamento da ação governa-
mental. O orçamento público é um importante instrumento desse planejamento 
e sua elaboração e execução, de maneira democrática e transparente, são fun-
damentais para garantir a capacidade de resposta do Estado com efetividade e 
eficiência. Nesse âmbito, pode-se monitorar o grau de participação da sociedade 
na discussão das leis orçamentárias, até mesmo do Plano Plurianual, bem como a 
efetiva execução das ações planejadas de modo participativo.

Sendo assim, não se pode renunciar ao acompanhamento da atividade legislativa 
municipal, já que os parlamentos são instituições de governança. A atuação efetiva 
da Câmara Municipal fortalece a discussão das prioridades para o município e o 
controle das ações do Executivo. Monitorar quantos projetos apresentados pelos 
vereadores buscam, de fato, a qualidade de vida na cidade é um bom caminho 
para avaliar a efetividade e a eficiência da instituição.

GT de governança

Governança
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Entre as capitais
A tabela a seguir apresenta a posição do 
Recife comparativamente às demais capitais 
do país. A posição equivale ao lugar que o 
município ocupa no ranking das capitais em 
cada um dos indicadores, relativo aos anos 
nos quais foi possível fazer a comparação.

A classificação usou o seguinte critério:

Posição 1 a 6 - melhor
Posição 7 a 11 - acima da média
Posição 12 a 16 - na média
Posição 17 a 21 - abaixo da média
Posição 22 a 27 - pior

A relação foi composta com os indicadores 
principais, sem os subgrupos que os 
compõem. Por exemplo, no caso de 
mortalidade infantil, não foram incluídos 
os subgrupos neonatal precoce, neonatal 
tardia e pós-neonatal. Para os indicadores 
de educação, não foram incluídos na 
comparação os indicadores específicos por 
rede de ensino (municipal, estadual, federal e 
privada), mas apenas os indicadores globais.



117

Entre as capitais | Ranking

SÍNTESE DE COMPARAçãO DE INDICADORES ENTRE CAPITAIS

Óbito por acidente de transporte 4

Mortalidade de menores de cinco anos 6

Mortalidade infantil 8

Cobertura do PSF 8

Curetagem pós-aborto em adolescentes 11

Reprovação no ensino médio 12

Curetagem pós-aborto 13

Mortalidade por câncer de colo de útero 14

Doença diarreica aguda em crianças de até 4 anos 14

Jovens empregados 14

Cobertura de esgoto 15

Empregados com renda de até 1 salário mínimo 16

Pré-natal insuficiente 17

Baixo peso ao nascer 17

Reprovação no ensino fundamental 17

Mães adolescentes 17

Partos cesáreos 18

Ideb dos anos iniciais 18

Infecção Respiratória Aguda em crianças de até 4 anos 19

Abandono no ensino médio 19

Perdas na distribuição de água 21

Salário de jovens 21

Desemprego 5 (*)

Abandono no ensino fundamental 22

Distorção de idade no ensino fundamental 22

Distorção de idade no ensino médio 22

Ideb dos anos finais 24

Proporção de miseráveis 26

Homicídio 26

Homicídio juvenil masculino 26
(*) Neste caso, a classificação se refere a seis Regiões Metropolitanas.
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Estrutura do ODR

Núcleo Executivo do ODR 

 TGI Consultoria em Gestão
Cármen Cardoso
ccardoso@tgi.com.br

TGI Consultoria em Gestão
Fátima Brayner
fbrayner@tgi.com.br

TGI Consultoria em Gestão
Fernando Braga
fernando@tgi.com.br

Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL-Recife)
Kilsa Rocha
diretoria@fundacaocdlrecife.org.br

Itamaracá Transportes
Maria Amélia Leite
amelia@itamaraca.com.br

Coordenadora do Núcleo Executivo
Sicionia Costa
sicionia@observatoriodorecife.org.br

Grupos de trabalho

SAÚDE
Carlos Freitas - Aduseps
Cecile Soriano - UPE
Conceição Cardozo - Unicef
Fernando Braga - TGI Consultoria em Gestão
Joselma Cordeiro - UPE
Otávio Valença - Cremepe

EDUCAçãO 
Inalda Baptista – SNE
Rejane Maia – Colégio Apoio



119

Estrutura do ODR

ESPAÇO URBANO, MOBILIDADE E MORADIA
Amélia Reynaldo - Unicap
Artêmis Pereira - Arquiteta
Bernardo Braga - Urbana PE
Célia M. de C. B. Correia - Secretaria de Administração do Estado
Fátima Guimarães - TGI Consultoria em Gestão
Germano Travassos - Consultor
João Tércio - Urbana PE
Maria Amélia B. Leite - Itamaracá Transportes
Paulina Rocha - Circulo Psicanalítico - PE
Paulo Monteiro - CDL-Recife

SEGURANÇA 
Catarina Oliveira - OAB
Claudio Gálvez-Kóvàcîc - Instituto SOIS
Edejonhson da Silva Pinto - Liderança Comunitária
Fátima Brayner - TGI Consultoria em  Gestão
Marcos Costa - PRPE/MPF
Renato Rocha - ADC Advogados e Consultores
Sicionia Costa - ODR
Zélia Mendonça - PRPE/MPF

MEIO AMBIENTE 
Danuza Gusmão - Sectma/PE
Fátima Brayner - TGI Consultoria em  Gestão- TGI
Felipe Amâncio - UFPE
Fernanda Torres - UFPE
Luis Lira – Instituto Oceanário UFRPE
Mitsuo Ishiguro - Estudante de Geografia da UFPE
Rubén Pecchio - Aliança Interage
Sigrid Neumann - UFPE
Simone Teixeira - UPE
Sicionia Costa - ODR

TRABALHO, RENDA E DESIGUALDADE 
Kilsa Rocha - CDL-Recife/Fundação CDL Recife
Valdeci Monteiro - Unicap/ Ceplan

JUVENTUDE 
Auta Azevedo – Etapas
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Isaque Menezes - Rejuma
João Simão Neto - Escola PE de Circo
Mariana Lins - Secretaria Especial de Juventude PCR
Mariana Lyra - ODR
Mateus Barros - Pesquisador
Rubén Pecchio - Aliança Interage
Zé Alberto - Compasp
Waneska Bonfim - Etapas

GOVERNANÇA 
Ana Nery - CCLF
Fernanda Calado - CGU
Gleice Carvalho - Mestranda UFPE
João Guilherme Delgado Bieber - Estudante da UFPE
Juliana Dias - UFPE
Marco Tullio Vasconcelos - UFPE
Maria Alice Paredes - Tribunal Solidário
Mariana Lyra - ODR

Comitê de monitoramento

Antônio Carvalho - Isofty Tec
Cesar Calônio - UFRPE
Conceição Cardoso - Unicef
Fernando Braga - TGI Consultoria em Gestão
Luiz Carlos Miranda - UFPE
Sicionia Costa - ODR

Comitê de comunicação

Fernando Braga - TGI Consultoria em Gestão
Jeoás Farias - Concepto Internet
Kennedy Michiles - Aponte Comunicação 
Késsia de Souza - Aponte Comunicação
Manoela Torres - TGI Consultoria em Gestão
Mariana Lyra - ODR
Marcelo Negromonte - Fundação CDL Recife
Paulo Emílio - Aponte Comunicação

Estrutura do ODR
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