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RESUMO 

 

Os indicadores sociais podem ser considerados como ferramentas operacionais para 
monitoramento da realidade social, que subsidiarão o planejamento e as decisões das políticas 
públicas, nas escalas local, regional e nacional. Infere-se assim, que o levantamento sistemático 
dos indicadores socioeconômicos justifica-se para identificar os principais problemas e 
prioridades nos municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande São Luís - RMGSL. 
A priori sabe-se que esta região é um ecossistema com vulnerabilidades ambientais e sociais, 
carecendo assim de estudos para diagnosticá-la melhor. O objetivo desta pesquisa foi 
sistematizar as informações sobre os dados de Segurança, Emprego e Renda dos municípios 
que compõe a RMGSL de modo a avaliar a qualidade ambiental urbana da região. Dentre os 
municípios da RMGSL, São Luís é o que se apresenta mais estruturado nos setores de 
emprego, renda e segurança apresentando os resultados mais positivos nas pesquisas assim 
como é o único que possui um banco de dados sistematizados, como é o caso do Observatório 
Social de São Luís, que contempla a população com informações relacionadas às temáticas de 
trabalho, renda e segurança assim como saúde, educação e trânsito. A partir das informações 
apresentadas nesta pesquisa observamos o quanto os municípios da RMGSL necessitam de 
melhor gestão e políticas públicas que contemplem as necessidades da população e ajude a 
gerar maior qualidade ambiental. Os municípios da RMGSL precisam agir e gerir de forma mais 
integrada, posto que alguns dos problemas que afetam um dos municípios refletem nos demais. 
Apontamos ainda, a própria necessidade de discutir a efetividade politica e administrativa da 
RMGSL, deve estar na agenda dos prefeitos que compõe a supracitada Região Metropolitana.  

Palavras-chave: Indicadores sociais, Região Metropolitana da Grande São Luís 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os indicadores sociais podem ser considerados como ferramentas operacionais 

para monitoramento da realidade social, que subsidiarão o planejamento e as decisões das 

políticas públicas, nas escalas local, regional e nacional. Dispor de informações atualizadas e 

acompanhar as mudanças é pressuposto fundamental para o controle social. Essas informações 

servem para avaliar a situação de entes federativos, como municípios, estados, regiões e/ou 
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países; assim como acompanhar as suas mudanças, com a atualização futura dos dados iniciais. 

Como ferramentas de auxílio à decisão, os indicadores são modelos simplificados da realidade 

com capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos. 

O Ministério das Cidades no Brasil, através da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU), recomenda o uso de indicadores que contribuam para melhor 

conhecer e administrar as cidades. A necessidade de mais informações, dados e indicadores 

socioambientais é uma condição sine quo non para as novas formas de administração pública 

pautadas no planejamento e gestão ambientais. 

No Maranhão são recorrentes as cidades que crescem sem planejamentos prévios, 

ocasionando a acentuação dos aspectos negativos como ausência de saneamento básico, 

baixos indicadores sociais, violência urbana, dentre outros.  Estes aspectos comprometem direta 

e/ou indiretamente, a qualidade de vida dos citadinos; mas, podem e devem ser monitorados 

através dos indicadores. Esta premissa é válida quando aplicada às condições de vidas dos 

municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande São Luís- RMGSL 

Infere-se que, o levantamento sistemático dos indicadores socioeconômicos 

justifica-se para identificar os principais problemas e prioridades nos municípios que compõem a 

RMGSL. A priori sabe-se que esta região é um ecossistema com vulnerabilidades ambientais e 

sociais, carecendo assim de estudos para diagnosticá-las melhor. Consideramos que a ausência 

sistematizada de indicadores socioambientais da RMGSL é uma lacuna que compromete o 

conhecimento do real estado desta região; que foi criada em 1989 pela Constituição do Estado e 

formada pelos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e 

Alcântara, esse último acrescentado à região em 2003. 

O objetivo desta pesquisa foi sistematizar as informações sobre os dados de 

Segurança, Emprego e Renda dos municípios que compõe a RMGSL de modo a avaliar a 

qualidade ambiental urbana da região.  

 

2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve como suporte o uso de métodos estatísticos e comparativos 

para o tratamento dos dados utilizados. Para Lakatos e Marconi (2001, p. 108), o objetivo “[...] do 

método estatístico é, antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, 

considerada como um todo organizado”; e o método comparativo tem a função de verificar 
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semelhanças e explicar divergências. Trabalhou-se, ainda, com o pressuposto de que não há 

contradições entre os métodos quantitativo e qualitativo, pois ambos “[...] podem conduzir a 

resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido em atribuir prioridade de 

um sobre o outro.” (MINAYO, 2007, p. 57). Desta maneira, para a realização da análise dos 

dados estatísticos levantados, houve o predomínio do método estatístico, mas com a 

complementaridade do método qualitativo, em diversas etapas de interpretação dos resultados, 

na construção do sistema de indicadores de qualidade ambiental da RGMSL. 

Assim, esta pesquisa foi subsidiada pelas seguintes técnicas: 

- Pesquisa bibliográfica, constando de levantamento e análise que proporcionou o 

conhecimento sobre a temática; 

- Selecionar o Marco Ordenador ou Regulatório que norteou a seleção dos 

indicadores de Segurança, Emprego e Renda; a partir do site do Observatório Social de São 

Luís, Atlas do Desenvolvimento Humano e Agência HABITAT. 

- Pesquisa documental, compreendendo levantamento de documentos cartográficos 

e de sensoriamento remoto, com foco na área de estudo; 

- Pesquisa em banco de dados oficiais como IBGE, DATASUS, INEP, UNESCO, 

UNICEF, IMESC, CAGED, dentre outros, para sistematização dos indicadores de qualidade 

ambiental urbana; 

- Tratamento estatístico dos dados primários, levantados nos sites dos órgãos 

oficiais com ajuda do programa Microsoft Ofice Excel 2007.  

 

3 INDICADORES SOCIAIS E QUALIDADE AMBIENTAL 

 

A palavra indicador deriva de indicare que significa destacar ou revelar algo. O 

Indicador Social é uma medida quantitativa, em geral, dotado de significado social substantivo, 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato de interesse 

teórico ou programático (JANUZZI, 2006). Dessa forma, se deve levar em consideração a 

importância dos indicadores sociais no subsidio de atividades de planejamento público e 

formulação de políticas sociais, que permitem o monitoramento das condições de vida e bem – 

estar da população por parte do poder público e sociedade civil, além do aprofundamento de 
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pesquisas acadêmicas sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 

fenômenos sociais. 

Segundo Magalhães Jr. (2007), os indicadores são modelos simplificados da 

realidade com a capacidade de facilitar a compreensão dos fenômenos além de aumentar à 

capacidade de comunicação de dados primários e de adaptar as informações à linguagem e aos 

interesses locais dos gestores. Não são, portanto elementos explicativos ou descritivos, mas 

informações pontuais no tempo e no espaço, cuja integração e evolução permitem o 

acompanhamento dinâmico da realidade.  

A partir, do lançamento do projeto do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

nos anos 90, os argumentos a respeito da necessidade de se medir o avanço da sociedade e o 

desempenho da gestão pública se deslocaram da área econômica para áreas tão diversas como 

a saúde, a educação, emprego, renda, segurança, meio ambiente, cultura e direitos humanos. 

Pode-se afirmar que, atualmente, o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal é um dos indicadores urbanos que avalia, indiretamente, a qualidade de vida nas 

cidades. Tomando com base este índice, para diagnosticar a qualidade dos municípios da 

RMGSL, percebe-se que todas as cidades são classificadas como “Desenvolvimento Médio”. Em 

ordem crescente, segundo o IDHM, tem-se: 1º São Luís (0,778); Paço do Lumiar (0,727); São 

José de Ribamar (0,700); Raposa (0,632) e Alcântara (0,600). Deve-se lembrar de que os 

intervalos considerados pelo PNUD, para classificar o IDHM, são de: baixo (menor que 0,500), 

médio (0,500 a 0,800) e alto (superior a 0,800) (PNUD,2000). 

De acordo com a Agenda 21 (1992) o desenvolvimento sustentável deve se 

compatibilizar a preservação do meio ambiente, a justiça social, o crescimento econômico, a 

participação e controle da sociedade como elementos para democratizar o direito à qualidade de 

vida. Fato que fortalece a importância de pensarmos em uma gestão ambiental que utilize os 

indicadores como forma de monitoramento da qualidade ambiental e como referencias para 

indicação e resolução dos problemas ambientais de municípios, cidades, regiões metropolitanas 

e etc.  

No Brasil, a valorização de indicadores ocorreu, sobretudo, após a conferência da 

ONU no Rio de Janeiro em 1992, através das diretrizes traçadas na Agenda 21 que preconizou a 

necessidade de construção e monitoramento dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, 

com intuito de conhecer e valorizar o desenvolvimento humano no país. Desde então, diferentes 
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esforços foram realizados no sentido de se monitorarem o desenvolvimento humano e as 

condições de vida dos municípios brasileiros. Em 1996 foi publicado o primeiro Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD e IPEA) apresentando cálculos de IDH por regiões e 

estado (MAGALHÃES Jr., grifo do autor, 2007, p. 194)  

Magalhães Jr. (2007) ainda fomenta:  

No mesmo ano, o IPEA e a Fundação João Pinheiro (MG) publicaram os primeiros 

resultados de um programa envolvendo a criação de dois índices baseados no IDH 

da ONU, mas desenvolvidos visando à sua aplicação em nível intranacional: o IDH-M 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e o ICV (Índices de Condições de 

Vida).  

A partir da criação e aplicação de índice e sistema de indicadores urbanos, houve 

um aprofundamento no que tange as diferenças nas condições de vida intermunicipais e 

intramunicipais e o incremento de outros programas de monitoramento de dados como o 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); as informações de saúde armazenadas pelo 

DATASUS, o banco de dados socioeconômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

nomeado “Indicadores de dados básicos - Brasil” onde é possível ter acesso a informações como 

aspectos demográficos, trabalho e rendimento, educação e condições de vida e outros 

programas de armazenamento de dados de caráter não só nacional, mas também municipal. 

Porém, vários municípios ainda não possuem um sistema de banco de dados nos quais 

possibilitem o acesso a informações básicas como emprego, renda, segurança, saúde e 

educação, importantes para as análises de qualidade ambiental, como é o caso dos municípios a 

que fazem parte da RMGSL.  

 

3.1 Importância dos indicadores sociais para a Região Metropolitana da Grande São Luís 

 

Medir os avanços da sociedade e o desenvolvimento da gestão pública de uma 

dada área é essencial para se discutir e conhecer o desenvolvimento de países, estados e 

cidades, assim também como os das Regiões Metropolitanas, que precisam cada vez mais 

pensar em políticas públicas que estejam em consonância entre os municípios que a integram.  

Para a Geografia, as regiões metropolitanas (RMs) são produtos espaciais 

específicos, sua existência é concreta, desde a materialidade construída, até as 

relações e processos que a produz e re-produz, portanto, não é produto de um ato 
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legal. Essa espacialidade, devido suas grandes dimensões (irrestritas ao tamanho 

populacional), apresenta claramente problemas sociais que a constitui. Assim, são 

lugares de notória necessidade do exercício das relações intergovernamentais 

(RIGs), pautadas, principalmente, no paradigma da gestão integrada e 

compartilhada, base das políticas que almejam ser metropolitanas (CORDEIRO e 

DINIZ, 2007). 

Segundo Cordeiro e Diniz (2009) a RMGSL não é propriamente uma região 

metropolitana no que tange a sua configuração socioespacial, assim como os estudos do 

Observatório de Metrópoles (2005) e o do IBGE (2008) têm demonstrado o caráter não 

metropolitano da aglomeração. Porém, o ritmo de crescimento da aglomeração tem deflagrado a 

ampliação de dinâmicas produtoras de um espaço mais interconectado em várias escalas e 

consequentemente o incremento na demanda por serviços e equipamentos urbanos de 

emprego, renda, segurança, saúde e educação; ratificando a necessidade de monitorar os 

indicadores nas respectivas áreas. 

Com base nestas interconexões ocorridas nos municípios da RMGSL 

principalmente naqueles localizados na Ilha do Maranhão tem se materializado um espaço 

intermunicipal onde os problemas se confundem, pois se tornam uno (CORDEIRO e DINIZ, 

2009). Visando não só o monitoramento da gestão das políticas públicas e sociais da RMGSL, é 

imprescindível fortalecer a cultura por indicadores, pois o planejamento e a gestão urbana 

necessitam de informações precisas para administração e na RMGSL é de suma importância 

pensar na gestão intermunicipal, visto que muitos problemas no meio metropolitano só serão 

passíveis de soluções caso haja ações conjuntas entre os gestores públicos dos municípios. 

No estado do Maranhão são muitos os municípios que crescem sem planejamento 

prévio resultando na presença de aspectos negativos que também estão diretamente 

relacionados aos baixos indicadores sociais, que comprometem de forma direta e indireta a 

qualidade de vida da população citadina. Essa premissa também é valida quando aplicada aos 

municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e Alcântara, integrantes 

da RMGSL (Figura 01). 
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Figura 01: Municípios da Região Metropolitana de São Luís 
Fonte: MUNIZ 2012 apud MORAES, 2012 

 

São Luís, capital do estado do Maranhão, possui maior percentagem populacional 

se comparado com os demais municípios da RMGSL (Gráfico 01) e detêm a maior 

movimentação econômica da região metropolitana. Em geral, esses aspectos mencionados, 

geram uma série de demandas que se concentram na capital do estado, sobretudo, por 

emprego, renda, segurança, saúde e educação. Avaliamos assim que, a sistematização dos 

indicadores municipais da RMGSL, pode subsidiar as discussões acerca da metropolização, uma 

questão ainda não resolvida politicamente entre os municípios partícipes. 

 

Gráfico 01: População dos municípios da RMGSL 
Fonte: Dados do IBGE, 2010 
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 O município de São Luís possui cerca de 1.014.837 habitantes, seguido de São 

José de Ribamar com 163.045 habitantes, Paço do Lumiar 105.121 habitantes, Raposa com 

26.327 e Alcântara com 21.851 (IBGE, 2010). 

 

3.2 Indicadores de emprego e renda na Região Metropolitana da Grande São Luís 

Para que haja qualidade no ambiente como um todo é necessário haver um 

equilíbrio entre o ambiente natural e o socioconstruído. Sabe-se que a tão mencionada qualidade 

ambiental é um conjunto de propriedades e características de um ambiente, sejam elas 

generalizadas ou locais, que influem na qualidade de vida tanto dos seres humanos quanto dos 

outros organismos vivos. Dessa forma, para subsidiar a avaliação da qualidade ambiental é 

necessário que haja a coleta, mensuração e análise de dados e indicadores sejam eles 

ecológicos, ambientais, sociais, dentre outros; para entender e conhecer a realidade local de um 

ambiente.  

Nesse contexto, insere-se a importância dos indicadores de emprego e renda para 

desenvolvimento de um ambiente com qualidade e equidade. Nesta pesquisa tomamos como 

essencial entender a contribuição dos indicadores de emprego e renda para dinâmica 

socioeconômica de uma dada região, analisando indicadores como nível e composição de renda, 

desigualdade de renda, rendas por faixas da população, indicadores de intensidade de pobreza, 

que provem do Atlas do Desenvolvimento Humano; ou ainda indicadores de desemprego, de 

empregos formais, oportunidades de emprego, da Agência HABITAT que são indicadores já 

institucionalizados, ou seja, são Marcos Regulatórios ou Conceituais. 

Para entender as estatísticas e indicadores do mercado de trabalho de um país ou 

região é fundamental compreender dois conceitos básicos: os conceitos de população em idade 

ativa (PIA) e a população economicamente ativa (PEA) (JANUZZI, 2006). A PIA de um país, 

estado ou município, corresponde a um contingente expressivo e majoritário da população total 

apta da atividade econômica produtiva e dentre os indivíduos da PIA, aqueles que estão 

efetivamente disponíveis para o exercício de atividade econômica, quer estejam trabalhando ou 

procurando emprego, compõe a PEA. 

O Emprego no Brasil sempre foi um tema polêmico, visto que possuíamos e ainda 

possuímos um grande contingente de pessoas desempregadas, apesar do gradativo 

crescimento da economia. O Brasil ocupa a 6º posição na economia mundial e que cada vez 
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mais a população vem buscando por capacitação técnica para o mercado de trabalho, nas 

perceptivas futuras é que percentuais maiores da população sejam absorvidas no mercado de 

trabalho formal.  No cenário o maranhense, o índice de desemprego ainda é alto, além de 

possuir um número considerável de pessoas trabalhando em atividades informais, característica 

presente em todo o país, refletindo na realidade da renda familiar brasileira. 

Os números do censo 2010 do IBGE apontam o Maranhão como a menor renda 

familiar do Brasil, embora o estado tenha avançado em alguns pontos, fato que é influenciado 

pelo fato do estado possuir cerca de 30% da população, com menos de 15 anos de idade, 

interferindo no rendimento da família. Porém, segundo Alves (2011), o estado tem boas 

perspectivas para reverter os índices revelados pelo IBGE em curto e médio prazo por conta de 

investimentos públicos e privados em grandes obras espalhadas em várias regiões do estado, 

que com sua chegada tem valorizada a mão de obra local.  

Em relação ao trabalhador informal da RMGSL, Matos (2010) afirma que este é 

ainda em sua maioria do sexo masculino, com maior concentração de idade variando entre 30 e 

50 anos, com baixo nível de escolaridade e possuindo renda no mínimo de três salários, em um 

universo onde o maior salário não ultrapassa cinco salários.  

 

3.3 Emprego e renda no Munícipio de São Luís 

Em São Luís, de acordo dados obtidos pelo censo de 2010 do IBGE, de 1991 a 

2010 a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo no 

município reduziu em 33 %, posto que para alcançar a meta de redução de 50% deve alcançar 

até 2015 no máximo 26,6% de pessoas com renda familiar per capita (ODM, 2010).  

Burnett e Ferreira 2009 indicam que:  

[...] a tendência da População Economicamente Ativa (PEA) dos últimos anos 

medidos pelos indicadores de renda, pobreza e desigualdade econômica no 

município de São Luís de 1991 a 2000, [...] a renda per capita média do município 

cresceu de 33,09%, passando de passando de R$ 189,45 em 1991 para R$ 252,13 

em 2000 a pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto 

de 2000) diminuiu 8,87%, passando de 43,8% em 1991 para 39,9% em 2000. A 

desigualdade cresceu passando de 0,61 em 1991 para 0,65 em 2000, dados 
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observados pelo Índice de Gini, que mede o grau de distribuição da renda entre os 

indivíduos em uma economia. 

Essa notável melhora já vista entre os anos de 1991 e 2000 (Tabela 01) e também 

registrada no ano censo de 2010 do IBGE nos campos de renda, pobreza e desigualdade. 

Porém ainda não suficiente, pois segundo informações do Observatório Social de São Luís, no 

ano de 2011 a renda média de trabalho no município foi apontada dentre os piores indicadores 

de qualidade de vida, considerando que 56,76% da população viviam com até dois salários 

mínimos enquanto apenas 2,86% trabalhadores registrados ganhavam quinze ou mais salários 

mínimos; em comparação com as outras capitais o município tem a 22º pior media salarial dos 

trabalhadores em atividade formal. Enquanto que Brasília tem um salário médio de R$ 3.609,42 

a capital maranhense possui uma média salarial de R$ 1.684,70, quase a metade do valor 

recebido pelos habitantes da capital federal (Observatório Social de São Luís, 2011). 

 

Tabela 01: Indicadores de renda, pobreza e Desigualdade de São Luís, 1991 e 2000  
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

3.4 Emprego e renda no município de São José de Ribamar 

No município de São José de Ribamar, segundo Dias e Conceição (2009), a 

tendência da População Economicamente Ativa (PEA) dos últimos 10 anos cedidos pelos 

indicadores de Renda per capita Média, Pobreza e Desigualdade Econômica do município foi 

observado que a Renda per capita média cresceu 55,7%, passando de R$ 83,30 em 1991 para 

R$ 129,59 em 2000. A Pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em 2000) diminuiu 

13,86%, passando de 62,2% em 1991 para 57,7%, em 2000.  

A Desigualdade econômica diminuiu, passou de 0,51 em 1991 para 0,62 em 2000 

(Tabela 02), dados observados pelo índice de Gini, que mede o grau de distribuição da renda 

entre os indivíduos de uma economia (DIAS;CONCEIÇÃO, 2009).  
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Tabela 02: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 - São José de Ribamar. 
Fonte: RABELO 2012, adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano 
 

Em São José de Ribamar de 1991 a 2000, de acordo com os dados extraídos no 

censo de 2010 do IBGE, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita até meio 

salário mínimo reduziu em 37, 3% e para alcançar uma meta de redução de 50%, deve ter em 

2015, no máximo 38,4%. Porém ainda há uma proporção de 53,9% de pessoas no município que 

ainda vivem com metade de um salário mínimo. O índice de Gini deste município (Tabela 02) 

demonstra o aumento na desigualdade da população do município, de 0,11% em 10 anos, deste 

índice, marcando a distância entre ricos e pobres. 

3.5 Emprego e renda no município de Paço do Lumiar 

  No município de Paço do Lumiar entre os anos de 1991 a 2000, segundo dados 

extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano (Tabela 03), a proporção de pessoas com renda 

per capita média de até R$ 2000 aumentou em 26,40% e a desigualdade econômica medida 

pelo índice de Gini teve um aumento de 0,05% entre os anos analisados.  

De acordo com o IBGE (2010) Paço do Lumiar possuí atualmente, em média, um 

rendimento domiciliar mensal per capita de R$ 384,00 e segundo Muniz et al (2012) as principais 

atividades observadas no municípios incluem o comércio de roupas, comércio na feira livre além 

de bares e restaurantes. 

Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 

Indicadores  1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 126,40 152,96 

Proporção de Pobres (%) 49,13 45,68 

Índice de Gini 0,48 0,53 

Tabela 03: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 – Paço do Lumiar 
Fonte: RABELO 2012, adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano 
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O índice de Gini deste município (Tabela 03) demonstra também o aumento na 

desigualdade de renda da população do município, de 0,05% em 10 anos. 

 

3.6 Emprego e Renda no município de Raposa 

 

De acordo com os dados obtidos pelo Atlas do Desenvolvimento Humano (Tabela 

04), nos anos de 1991 e 2000 o município de Raposa a proporção de pessoas com renda per 

capita média de R$ 2000 aumentou apenas 0,68% e a desigualdade econômica aumentou em 

0,03% entre esses anos. 

  

Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 

Indicadores  1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 79,83 80,51 

Proporção de Pobres (%) 70,25 70,37 

Índice de Gini 0,45 0,48 

Tabela 04: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 
Fonte: RABELO 2012, adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano.  

A principal fonte de renda de Raposa consiste na atividade pesqueira e embora 

tenha elevado potencial turístico, ainda é pouco explorada. A renda no município também é 

extraída pela confecção e venda de artesanatos, principalmente por parte das mulheres, 

atividade que segundo Muniz et al (2012) tem a maioria de suas peças produzidas em Fortaleza 

(CE) devido a falta de interesse da população em confeccionar as mesmas sendo que a faixa 

etária das mulheres que trabalham com artesanatos é de cerca de 40 anos e há tímida 

participação da população nos cursos de capacitação para produção de peças artesanais.  

 

3.7 Emprego e renda no município de Alcântara  

Entre os anos de 1991 e 2000, de acordo com os dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano (Tabela 05), a renda per capita média de R$ 2000 no município de 

Alcântara teve um aumento de 3,65% e o nível de desigualdade entre a população diminuiu em 

cerca de 0,16%.  
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Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 

Indicadores  1991 2000 

Renda per capita Média (R$ de 2000) 65,14 61,49 

Proporção de Pobres (%) 76,17 79,63 

Índice de Gini 0,47 0,63 

Tabela 05: Indicadores e renda, Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000 – Alcântara 
Fonte: RABELO, 2012 adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

As principais fontes de renda da população consistem na pesca e agricultura. O 

município também possui elevado potencial turístico visto que guarda um dos retratos do Brasil 

colonial além de suas belezas naturais, porém as atividades turísticas em Alcântara ainda 

precisam de maior incentivo.  

 

4 INDICADORES DE SEGURANÇA E QUALIDADE AMBIENTAL DA RMGSL 

Sabemos que a segurança de uma determinada região está diretamente 

correlacionada com seu desenvolvimento e sua qualidade ambiental. Dessa forma, a análise de 

indicadores de segurança como número de homicídios por cada cem mil habitantes, indicadores 

de agressão à mulher, indicadores de homicídio juvenil masculino, etc. utilizadas nesta pesquisa 

provenientes de indicadores monitorados pelo Observatório Social de São Luís e por outros 

órgãos, podem nos fazer traçar um perfil do crescimento e desenvolvimento da RMGSL. 

As avaliações subjetivas da qualidade de vida nos grandes centros urbanos têm 

estreita relação com aspectos bastante concretos e objetivos do convívio social, 

como nível de segurança pessoal. Esta dimensão pode ser avaliada através de sua 

dimensão complementar, isto é, pela falta de segurança pessoal que as estatísticas 

de criminalidade, boletins policiais e mortes violentas revelam (JANUZZI, 2006). 

Outro fato importantíssimo no quesito segurança é a percepção da população no 

que relaciona a segurança pública e sua credibilidade nas instituições responsáveis por tais 

serviços para assim poder traçar o perfil de segurança de uma determinada área. Sobre este 

aspecto o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2011) destaca que:  

Deve-se realçar que a imagem construída por uma população sobre a segurança 

pública depende uma série de fatores, como, por exemplo, a sua faixa média de 
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escolaridade, renda ou idade, ou, ainda, do tipo de atuação da imprensa. Tais 

elementos estão além do escopo deste levantamento. Mas indagar se a sensação de 

segurança é mais presente nas regiões com maiores investimentos em segurança 

pública, ou se a confiança na polícia é maior nas regiões em que existem maiores 

efetivos policiais por habitante consistem em bom ponto de partida para o debate a 

respeito da percepção da população em relação à política pública nesse setor. 

Na RMGSL, o município de São Luís é o que mais apresenta problemas em relação 

a segurança, com maior índice de registros de assaltos, homicídios, agressões e etc. Os 

registros administrativos das Secretárias Públicas ainda não são considerados como fontes 

plenamente confiáveis para basear a construção de indicadores de criminalidade. O índice de 

subregistro de ocorrências policiais de ocorrências policiais, especialmente, dos pequenos 

delitos, parece ser significativo e não ter uma cobertura espacial homogênea. Para contornar 

este problema, há iniciativas interessantes de organizações não governamentais de monitorar o 

nível de violência e criminalidade através de noticias em jornal (JANUZZI, 2006). 

As desagregações desses dados por município além do avanço da informatização 

dos boletins de ocorrência poderiam vir a potencializar o uso de tais registros para subsidiar e 

qualificar pesquisas e programas específicos na área da segurança pública. 

 

4.1 Segurança pública no município de São Luís.  

A Secretaria de Segurança Nacional, no ano de 2004, revela o Município de São 

Luís com cerca de 579 ocorrências por cada 100 mil habitantes, registradas pela Policia Civil, no 

ano de 2004. Levando ainda em comparação a quantidade de homicídios na cidade de São Luís 

nos anos de 2007, 2008 e 2009, (Figura 02), é possível notar a elevação de porcentagem deste 

fenômeno. Uma realidade não apenas da cidade de São Luís, mas também dos outros 

municípios integrantes da RMGSL, visto que segundo o ultimo censo do IBGE, a população 

destes municípios vem aumentando e junto com elas as situações como pobreza, pouca ou 

nenhuma acessibilidade à educação, falta de capacitação para o mercado de trabalho, dentre 

outros aspectos, ainda permanecem.  
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Figura 02: Homicídios no município de São Luís 
Fonte: Observatório Social de São Luís, 2009 

 

Segundo o Observatório Social de São Luís, no ano de 2011, os indicadores de 

violência do município apontaram o aumento gradativo das taxas de homicídio juvenil masculino 

e de agressão a mulheres crianças e idosos. São 178,73 mortes de homens entre 15 e 24 anos 

por 100 mil habitantes.  

Segundo os registros hospitalares, a cada 10 mil habitantes de 0 a 14 anos, foram 
registradas, em 2010, 5,41 internações na rede pública de crianças nessa faixa etária 
por causas relacionadas a possíveis agressões. Em 2009, foram 3,27 internações 
com suspeita de agressão por 10 mil crianças. Em 2008, foram 2,39 casos por 10 mil 
habitantes nessa faixa etária. Entre os idosos, a cada 10 mil habitantes, foram 
diagnosticadas 14,83 internações na rede pública de pessoas de 60 anos ou mais 
por causas relacionadas a uma possível agressão (Observatório social de São Luís, 
2011).  

 
4.2 Segurança pública no município de São José de Ribamar 

Se comparado com o município de São Luís, São José de Ribamar possui um 

número bem menor em relação a número de homicídios, assaltos, etc. Nas análises de 

ocorrência do ano de 2004 e 2005 da Secretaria de Segurança Nacional o município não possui 

nenhuma ocorrência registrada em relação a crimes violentos.  

De acordo com dados da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no ano de 

2008 apenas 0,16% dos assistidos pela defensoria pública (Figura 03) e da cidade de São José 

de Ribamar, o que indica as baixas taxas de crimes registrados cometidos neste município da 

RMGSL perdendo apenas para o município de Alcântara. 
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Figura 03: Cidade de origem dos assistidos pela defensoria pública 
Fonte: Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 2008 

 
4.3 Segurança pública no município de Paço do Lumiar 

Segundo as informações do Poder Judiciário do ano de 2012 o município de Paço 

do Lumiar possui um efetivo defasado para a ação civil pública totalizando com um efetivo de 

apenas 16 policiais militares embora a previsão fosse de 43 policiais. O município conta com um 

número menor de ocorrências de crimes se comparado a capital São Luís.  

De acordo com o Programa de Redução de Letal contra adolescentes jovens 

Violência, realizado pelo Observatório de Favelas no ano de 2009, Paço do Lumiar apresentou o 

índice de 0,76% no quesito homicídios na adolescência no ano de 2006, o que é considerado 

relativamente médio de comparado com muitos dos demais municípios.  

4.4 Segurança pública no município de Raposa 

A partir de informações do IBGE no ano de 2006 o município de Raposa ainda não 

era provido de Guarda Municipal e nem de núcleo ou delegacia de mulheres. Atualmente o 

município já conta com uma delegacia de Policia Civil, porém a segurança em Raposa ainda 

persiste na continuidade de condições precárias.  

 

4.5 Segurança pública no município de Alcântara 

O município de Alcântara, assim como os demais municípios da Região 

metropolitana da Grande São Luís se comparados a São Luís, que dentre os municípios da 

RMGSL possuem melhor estrutura neste setor, possui notável defasagem no setor de segurança 

pública, contando apenas com a presença de uma delegacia da policia militar.  
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Segundo a Defensoria Pública do Estado do Maranhão em dados obtidos no ano de 

2008 apenas 0,13% dos assistidos pela defensoria eram do município de Alcântara, 

apresentando a menor taxa dentre os municípios da RMGSL que participaram da pesquisa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Regiões Metropolitanas são consideradas produtos espaciais específicos e 

essas espacialidades, devido suas grandes dimensões revelam problemas que são oriundos de 

sua constituição. Assim, são lugares de notória necessidade do exercício das relações 

intergovernamentais (RIGs), pautadas, principalmente, no paradigma da gestão integrada e 

compartilhada. 

Sendo assim, os indicadores sociais devem ser considerados como recursos 

metodológicos que informam algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que 

estão sendo processadas. Nos últimos anos, o uso dos indicadores urbanos vem sendo mais 

difundidos, sejam pelo avanço da democratização política nas últimas décadas, maior acesso as 

fontes de informação pela sociedade ou ainda pela persistência dos problemas históricos, da 

pobreza e desigualdade ou o aumento ao risco do desemprego e à exclusão social.   

A busca de informações e dados referentes à segurança, emprego e renda da 

RMGSL revelou que as informações sistematizadas nestes setores ainda não incipientes se 

comparados a setores como saúde, educação, saneamento. Assim, como a periodicidade, os 

bancos de indicadores pesquisados têm intervalos diferenciados no levantamento e 

disponibilidade dos dados primários. Portanto, sugerimos que os municípios da RMGSL, além de 

incrementarem e/ou disponibilizarem o acesso aos dados socioeconômicos, possam padronizar 

a periodicidade no levantamento e atualização de seus indicadores. 

Dentre os municípios da RMGSL, São Luís é o que se apresenta mais estruturado 

nos setores de emprego, renda e segurança apresentando os resultados mais positivos nas 

pesquisas assim como é o único que possui um banco de dados sistematizados, como é o caso 

do Observatório Social de São Luís, que contempla a população com informações relacionadas 

às temáticas de trabalho, renda e segurança assim como saúde, educação e trânsito. 

Lembrando que, o sistema de indicadores monitorados pelo supracitado Observatório, tem como 

fonte os bancos de dados oficiais, ele próprio não gera dados primários. Mas, sistematiza, 
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monitora e divulga os indicadores relativos ao município de São Luís. Entendemos que modelo 

de “Observatório” poderia ser estendido para os demais municípios.  

A partir das informações apresentadas nesta pesquisa observamos o quanto os 

municípios da RMGSL necessitam de melhor gestão e políticas públicas que contemplem as 

necessidades da população e ajude a gerar maior qualidade ambiental. Os municípios da 

RMGSL precisam agir e gerir de forma mais integrada, posto que alguns dos problemas que 

afetam um dos municípios refletem nos demais. Apontamos ainda, a própria necessidade de 

discutir a efetividade politica e administrativa da RMGSL, deve estar na agenda dos prefeitos que 

compõe a supracitada Região Metropolitana. 

Sendo assim, as administrações municipais RMGSL necessitam investir mais em 

pesquisas que subsidiem o conhecimento dos gestores e da população destes municípios sobre 

sua realidade, criando bancos de dados e sistematizando informações em forma de indicadores 

que possam facilitar a gestão municipal e intermunicipal; assim como tornar mais acessível estas 

informações em sites oficiais. Facilitando também futuras pesquisas que venham analisar o perfil 

e a qualidade ambiental destes municípios; bem como tornar acessível à população o 

monitoramento da evolução e crescimento dos municípios que compõe a RMGSL. 

É preciso fortalecer a cultura dos indicadores, pois, o planejamento e a gestão 

urbana requerem informações precisas para administrar. No caso da RMGSL, é indispensável 

pensar a gestão intermunicipal e, portanto, a atenção aos indicadores é fundamental. Sabe-se 

que muitos problemas no âmbito metropolitano só serão passíveis de solução caso haja ações 

conjuntas entre os gestores públicos dos municípios, neste caso, ratifica-se a importância do 

acompanhamento sobre os indicadores municipais. 
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