
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.

Nota: Todos os setores censitários do município de São Paulo foram considerados urbanos.

Estado de São Paulo e Município de São Vicente – 2010

Município de São Vicente

O Município de São Vicente, que integra a Região Metropolitana da Baixada Santista, possuía, em 2010, 328.865 habitantes.

A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$2.159, sendo que em

16,5% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Em relação aos indicadores demográficos, a idade

média dos chefes de domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 13,3% do total. Dentre as

mulheres responsáveis pelo domicílio 13,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia

a 8,4% do total da população.

Os grupos de vulnerabilidade social

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta 

(Gráfico), a partir de um gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico (Tabela). As características

desses grupos, no município de São Vicente, são apresentadas a seguir.

Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 1.660 pessoas (0,5% do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o

rendimento nominal médio dos domicílios era de R$6.167 e em 2,4% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo

per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 54 anos e

aqueles com menos de 30 anos representavam 6,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 7,0% tinham até 30 anos, e a

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 4,3% do total da população desse grupo.

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 138.732 pessoas (42,2% do total). No espaço ocupado por esses setores

censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.788 e em 7,3% deles a renda não ultrapassava meio

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era

de 50 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 9,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 8,6% tinham

até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 6,6% do total da população desse grupo.

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 29.158 pessoas (8,9% do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o

rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.965 e em 14,4% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo

per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e

aqueles com menos de 30 anos representavam 20,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,6% tinham até 30 anos,

e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,9% do total da população desse grupo.

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 91.444 pessoas (27,8% do total). No espaço ocupado por esses

setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.619 e em 23,3% deles a renda não ultrapassava

meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios

era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 11,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,9%

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,9% do total da população desse grupo.
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1 - Baixíssima
2 - Muito 

baixa
3 - Baixa

4 - Média 

(urbanos)

5 - Alta 

(urbanos)

6 - Muito alta 

(aglomerados 

subnormais)

7 - Alta 

(rurais)

População (nº abs.) 328.865 1.660 138.732 29.158 91.444 14.369 52.957 545

População (%) 100,0 0,5 42,2 8,9 27,8 4,4 16,1 0,2

Domicílios particulares 101.123 715 46.723 8.989 25.584 4.004 14.931 177

Domicílios particulares permanentes 101.059 715 46.685 8.985 25.574 4.004 14.919 177

Número médio de pessoas por domicílio 3,2 2,3 3,0 3,2 3,6 3,6 3,5 2,9

Renda domiciliar nominal média (em 

reais de agosto de 2010) 2.159 6.167 2.788 1.965 1.619 1.449 1.245 1.014

Renda domiciliar per capita  (em reais de 

agosto de 2010) 665 2.656 941 607 453 404 351 347

Domicílios com renda per capita  de até 

um quarto do salário mínimo (%) 3,9 0,6 1,2 2,6 5,5 6,7 9,8 10,2

Domicílios com renda per capita  de até 

meio salário mínimo (%) 16,5 2,4 7,3 14,4 23,3 24,3 33,3 33,9

Renda média das mulheres 

responsáveis pelo domicílio (em reais de 

agosto de 2010) 896 3.459 1.266 627 618 427 413 355

Mulheres responsáveis com menos de 

30 anos (%) 13,2 7,0 8,6 21,6 9,9 21,4 23,1 21,4

Responsáveis com menos de 30 anos 

(%) 13,3 6,2 9,6 20,1 11,8 20,4 21,4 12,0

Responsáveis pelo domicílio 

alfabetizados (%) 94,9 99,3 98,1 96,8 92,3 92,6 88,9 85,8

Idade média do responsável pelo 

domicílio (em anos) 47 54 50 43 47 42 42 49

Crianças com menos de 6 anos no total 

de residentes (%) 8,4 4,3 6,6 8,9 8,9 10,5 11,3 9,3

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.

Nota: Foram excluídos os setores censitários com menos de 50 domicílios particulares permanentes.

Indicadores Total

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 14.369 pessoas (4,4% do total). No espaço ocupado por esses setores

censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.449 e em 24,3% deles a renda não ultrapassava meio

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era

de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 20,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,4% tinham

até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,5% do total da população desse grupo.

O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 52.957 pessoas (16,1% do total). No espaço ocupado por

esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.245 e em 33,3% deles a renda não

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis

pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 21,4%. Dentre as mulheres chefes de

domicílios 23,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 11,3% do total da

população desse grupo.

O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 545 pessoas (0,2% do total). No espaço ocupado por esses setores

censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.014 e em 33,9% deles a renda não ultrapassava meio

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era

de 49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 12,0%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 21,4% tinham

até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,3% do total da população desse grupo.

Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS

Município de São Vicente – 2010


