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ESCALA MACRO: MANCHA URBANA

SÃO PAULO



ZONA CENTRAL

SÃO PAULO



PERIFERIA

SÃO PAULO



O que conhecemos como áreas urbanas é um pequeno extrato das cidades, com uma

grande parcela da população vivendo fora do sistema

Exemplo de São Paulo: empregos e capital são 

concentrados nas zonas centrais das cidades
Um volume relevante de pessoas vivem isoladas do centro

de emprego e serviços que estamos habituados

56MM

11MM

de pessoas morando em periferias no BR

de pessoas morando em favelas no BR

23 anos
de diferença de expectativa de vida entre a 

periferia e o centro de SP

247x
de diferença entre a taxa de emprego formal 

entre o centro e a periferia de SP

885%
taxa de juros anuais para empréstimos 

oferecidos para pessoas negativadas

Fonte: SERASA; Mapa da Desigualdade Rede Nossa SP; IBGE; prefeitura de SP; Simuladores de crédito de mercado

Enquanto os empregos estão 

concentrados no centro….

…a população vulnerável 

está em zonas periféricas



Estes “aglomerados subnormais” são desprovidos de infraestrutura básica, como

rede de esgotos, sendo hoje os principais responsáveis pela poluição dos rios

Grande parte da periferia morando sem esgoto próximo às nascentes



ESCALA LOCAL: COMUNIDADE PORTELINHA, CAPÃO REDONDO - ZONA SUL

Exemplo



ESCALA LOCAL: COMUNIDADE PORTELINHA, CAPÃO REDONDO - ZONA SUL

Exemplo



Economia Centralizada



2,1 MILHÕES DE

PESSOAS TRABALHAM

OU ESTUDAM EM

MUNICÍPIOS

DIFERENTES

DAQUELES ONDE

RESIDEM

Censo Demográfico, 2010

PAULISTANOS

PASSAM QUASE 1/3 

DO DIA SE

DESLOCANDO, 

CERCA DE 3 HORAS

Ibope e a Rede Nossa 

São Paulo, 2018

ECONOMIA CENTRALIZADA

TODOS OS DIAS, UMA

POPULAÇÃO IGUAL A

DO URUGUAI SE

DESLOCA DA ZONA

LESTE DE SÃO PAULO

RUMO AO CENTRO DA

CIDADE (3,47 MILHÕES

DE PESSOAS)



C R I M I N A L I D A D E



Esta mesma população se beneficiou de aumentos de investimentos em ações de 

educação, mas a realidade é que a evasão continua um problema relevante

O valor investido em educação cresceu tanto como 

% do PIB quanto em números absolutos

Fonte: Anuario da Educação Básica 2018 - Todos pela Educação; valores de investimentos 2007 atualizados pelo IPCA para comparação com 2014

Investimento público direto por estudante em 2007: R$3.696

Investimento público direto por estudante em 2014: R$6.669

…mas a evasão de alunos continua elevada em 

todos os níveis



Fatores de desemprego têm correlação com indicadores econômicos, não de 

investimentos em educação. E atingem de forma mais forte regiões periféricas

O crescimento de empregos tem alta relação com crescimento 

econômico, não com capacitação

Fonte: dados IBGE e CAGED; Mapa da Desigualdade 2018

A população em zonas periféricas é a mais 

afetada pelo desemprego

Empregos formais vs Crescimento do PIB Taxa de Emprego formal a cada 10 habitantes (SP)

Top 10 distritos Bottom 10 distritos

DIFERENÇA DE 

246,7X



Mesmo com todos estes fatores, os moradores em favelas são mais otimistas que a 

média do Brasil e tem forte intenção de empreender





Case Jardim Santo André



A primeira Praça da Cidadania tem sua construção previsto para Julho 2019, em uma região

que abriga mais de 10.000 famílias e tem potencial de crédito estimado em R$3 milhões/ano

Em um raio de apenas 1 km da futura praça é possível encontrar 

mais de 100 comércios existentes

21 mercados

20 lanchonetes

17 salões de beleza

13 bares

8 lojas de roupas e costura

4 lojas de variedades

3 lava-rápidos

3 lojas de eletrônicos

2 lojas de material de construção

2 padarias

7 negócios diversos (reciclagem, açougue, pet shop, comunicação visual, 

lan house, tapeçaria, borracharia)

Fonte: Pesquisa de campo FUSSP; avaliação preliminar do time de microcrédito com banco privado



SANTO ANDRÉ



SANTO ANDRÉ - FOTOS ANTES



SANTO ANDRÉ
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SANTO ANDRÉ
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Soluções Ecológicas

Horta Social
Agroecológica

Composteira

Cisterna para Captação de 
Água da Chuva

Sistema de Aquaponia

Energia Solar
Fotovoltaica

Telhados Verdes

Biofiltros e Zona de Raizes
Tratamento de águas cinzas



Soluções Ecológicas

Biodigestor



Solução sustentável que 
transforma resíduos 
orgânicos em biogás e 
biofertilizante. Tratando a 
matéria orgânica através de 
decomposição anaeróbia, 
produzindo biogás, o qual 
pode ser utilizado como gás 
de cozinha ou convertido em 
energia elétrica.

BIODIGESTOR

Resíduos

Biodigestor

Biogás

Biodigestor unifamiliar, Fluxus Design Ecológico



BIODIGESTOR

Projeto participativo que levará a 
comunidade a um novo padrão de 
qualidade de vida e regeneração ambiental. 
Construção em 3 dias. Biodigestor unifamiliar, Fluxus Design Ecológico e Biosaneamento
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