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RESUMO 

 
A cidade de São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul, apresenta parte de sua população localizada no entorno do 

Rio Vacacaí e tem sido afetada, seguidamente, por eventos de inundação. Este trabalho tem por objetivo estabelecer um 

zoneamento da vulnerabilidade da população com relação aos eventos de inundação ocorridos na cidade de São Gabriel 

integrando os fatores da vulnerabilidade e as características dos elementos vulneráveis. Os primeiros trabalhos 

correspondem a levantamentos bibliográficos sobre o tema e sobre a região de estudo. Em uma segunda etapa, os dados 

de ocorrência foram obtidos com a pesquisa documental de uma série histórica de 29 anos por meio do levantamento 
das inundações do Rio Vacacaí. Em trabalho de campo, também foi possível iniciar uma discussão sobre a 

vulnerabilidade característica de cada bairro afetado. Somada a análise de campo foi realizado uma avaliação da 

vulnerabilidade através dos dados disponíveis sobre a população, por meio dos setores censitários do IBGE (2010). 

Portanto, verificou-se que o setor 431830905000079 possui os indicadores que caracterizam a maior vulnerabilidade em 

comparação com os outros setores selecionados. O setor 431830905000041 teve uma classificação diferenciada nos 

trabalhos de campo comparando com as informações dos indicadores socioeconômicos do IBGE. Por último, conforme 

os dados socioeconômicos, o setor 431830905000046 apresentou classes mais elevadas do que o setor citado 

anteriormente, como número de domicílios e de população total. Durante as análises feitas verificou-se que alguns 

aspectos se apresentaram distintos, como a divisão dos setores censitários com relação aos limites das áreas de perigo de 

inundação, onde se localizam as moradias afetadas. Ou seja, os setores selecionados abrangem uma grande área em que 

parte das moradias está fora da área de perigo. Com relação a outros fatores da pesquisa, esta metodologia se mostrou 
uma importante ferramenta para análise, pois contribuiu com os dados já levantados, contribuindo para diagnosticar as 

características da população nas áreas em estudo. 
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INTRODUÇÃO 
 O avanço da ocupação tem causado o surgimento de novas áreas definidas como risco, em 

função da instalação em áreas naturalmente aptas ou com predisposição à ocorrência de eventos 

deflagradores de desastres, como é o caso das inundações junto às áreas de planícies dos rios, os 

movimentos de massas em áreas montanhosas ou de declividades acentuadas, terremotos em zonas 

sísmicas entre outras. 

 Desta forma, como as áreas de risco surgem como uma interação do meio natural com o 

meio social, o meio natural impõe obstáculos para a ocupação de certas áreas, mas é o meio social, 

ao ocupar as áreas naturalmente susceptíveis, que acaba desencadeando o surgimento do risco e 

potencializando a ocorrência de desastres. 
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 Os estudos sobre as formas de organização socioespacial durante os impactos, as 

características da população atingida, as percepções do risco das mesmas, a capacidade de auto-

organização, a atuação de políticas públicas, entre outros aspectos; ou seja, são um conjunto de 

informações indispensáveis para formulação e implementação de medidas mitigadoras, não se 

encontram à disposição dos planejadores e tomadores de decisão (MATTEDI & BUTZKE, 2001, p. 

2). 

 Assim, a vulnerabilidade socioambiental é um conceito indispensável para o estudo em áreas 

de risco. Entender a população afetada por eventos de desastres naturais é parte importante dentro 

dos trabalhos desenvolvidos sobre o risco.  

 O município de São Gabriel está localizado na região da fronteira oeste do estado do Rio 

Grande do Sul a 320 quilômetros de Porto Alegre (Figura 1), segundo dados do IBGE (2010), 

apresenta uma população total de 60.508 habitantes, com 53.860 habitantes (mais de 80%) na área 

urbana. Parte desta população se localiza no entorno do Rio Vacacaí e tem sido afetada 

seguidamente por eventos de inundação como mostra o levantamento realizado por Reckziegel 

(2007). 

 O Rio Vacacaí, afluente do Rio Jacuí, que cruza o centro do estado em direção a leste 

desaguando no Lago Guaíba, é de grande valor ao município pelo fato de irrigar as lavouras de 

arroz e outras culturas, importantes para a economia agrícola local, e também no abastecimento de 

água da cidade. Entretanto, na área urbana ocorrem conflitos diversos como a poluição dos cursos 

d’água e a ocorrência de desastres por inundações. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo entender as diferenças socioespaciais associadas à 

vulnerabilidade da população atingida por eventos de inundação na cidade de São Gabriel, com 

base em uma abordagem semiquantitativa; integrando os fatores da vulnerabilidade e as 

características dos elementos vulneráveis. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de São Gabriel. 



 
 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O processo de urbanização da maioria das cidades brasileiras se dá de forma desordenada. 

Esta dinâmica espacial dentro do urbano; por inúmeros fatores relacionados como a história do 

lugar, cultura das sociedades, agentes modeladores do espaço, entre outros; faz com que sejam 

ocupadas áreas ambientalmente frágeis, como margens de rio, de sangas e arroios e encostas 

íngremes. Com isso, ocorrem os desastres naturais em que a população se localiza em áreas de 

risco.  

Segundo Esteves (2011, p. 63), estes acontecimentos desastrosos têm suas origens em 

situações que interagem, entre elas: a ocorrência de eventos naturais extremos, notadamente chuvas 

e ventos intensos, e a ocupação de áreas ambientalmente impróprias como terrenos naturalmente 

inundáveis e encostas íngremes. Ao último, somam-se outros fatores como os desmatamentos e os 

impactos decorrentes das atividades agrícolas e da urbanização, que incluem a impermeabilização 

do solo e as intervenções nos sistemas de drenagem. Alguns eventos desastrosos atingem 

municípios inteiros. Apesar disso, com a concentração de pessoas, é nas áreas urbanas que se 

encontra a maior quantidade de domicílios atingidos, famílias desabrigadas e, em alguns casos, 

vítimas. 

 Conforme Veyret (2007, p. 11), o risco é um objeto social que existe em relação a um 

indivíduo, a um grupo social ou comunidade que o percebe e que pode sofrer seus efeitos, ou seja, o 

risco é a tradução de uma ameaça, de um perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como 



tal. 

Nota-se, portanto, que o risco é um fator que relaciona outros conceitos, pois ele é o 

englobamento de um sistema físico e sistema social. Ou seja, o risco se dá como um termo que 

engloba os demais. O risco é o produto dá relação do perigo que a população corre com a 

vulnerabilidade população exposta. Para melhor esclarecimento, tem-se a definição dada pelo 

Instituto Geológico de São Paulo que compreende o risco como sendo a expressão: R (risco) = P 

(perigo) x V (vulnerabilidade) x D (dano) (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009, p. 151).  

As definições de perigo, vulnerabilidade e risco muitas vezes se confundem. De acordo com 

cada autor possuem definições diferenciadas. Assim, é fundamental a definição dos termos como 

base para compreensão teórica do assunto. 

O termo “perigo” é usado com o mesmo significado utilizado por Ojeda (1997) definindo 

como a possibilidade de ocorrência de um fenômeno perigoso, em um determinado período de 

tempo em uma dada área. 

No que se refere aos perigos classificados como naturais UNDRO (1979, p. 5) coloca que 

estes correspondem à probabilidade de ocorrência, dentro de um período de tempo específico em 

uma determinada área, de um fenômeno natural potencialmente danoso. 

A vulnerabilidade é um dos conceitos mais complexos, devido a sua ligação com o lado 

social dos eventos. Veyret (2007, p.38) diz que “a ocorrência do evento tem consequências para as 

populações e os bens, seus efeitos podem afetar mais ou menos fortemente o funcionamento das 

sociedades humanas e dos ecossistemas”. 

 Entende-se por vulnerabilidade, neste trabalho, basicamente a concepção de Alcántara-Ayala 

(2002, p. 118), que pode ser definida como a propensão de um elemento em risco a qualquer tipo de 

perigo natural a sofrer diferentes graus de perda ou de dano em função da sua particularidade social, 

fraquezas econômicas, culturais e políticas. Alcántara-Ayala (2002, p. 118) acrescenta na definição 

de vulnerabilidade que o nível de organização social, político, cultural e econômico influenciam na 

vulnerabilidade.  

Ao integrar as dimensões sociais e ambientais na identificação e análise da vulnerabilidade, 

é pertinente a adoção da terminologia vulnerabilidade socioambiental. Essa premissa se justifica 

porque a vulnerabilidade aos riscos ambientais depende de fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos, culturais, ambientais e a relação destes com o ambiente físico-natural, envolvendo, 

portanto, a dinâmica social e a dinâmica ambiental, esta última, inclusive, quando em estado de 

degradação (ESTEVES, 2011, p. 75). 

 Portanto, dentro das discussões e conceitos aqui expostos conclui-se que o estudo dos riscos 

e da vulnerabilidade estão claramente enquadrados dentro da Ciência Geográfica, pois a Geografia, 

com suas dimensões sociais, físicas, espaciais e políticas, fornece um quadro científico 



extremamente útil para levar ao estudo dos desastres naturais, e esclarecer os fatores que 

desencadeiam, assim como, analisar as formas de ação em uma crise. 

 Neste trabalho, o termo perigo refere-se a áreas ocupadas que podem ser afetadas por 

processos de inundação na cidade de São Gabriel. Enquanto, vulnerabilidade está relacionado as 

pessoas que vão sofrer o dano, sua capacidade social e econômica de enfrentar e se recuperar de um 

evento de inundação.  

2 METODOLOGIA 

Os primeiros trabalhos correspondem aos levantamentos bibliográficos sobre o tema de 

pesquisa e sobre a região de estudo, além da compilação de material cartográfico existente. 

Em um segundo momento, os dados de ocorrência de inundação foram obtidos com a 

pesquisa documental de uma série histórica de 29 anos por meio do levantamento das inundações 

do Rio Vacacaí, junto à Prefeitura Municipal, notícias publicadas no Jornal Imparcial, 

levantamentos realizados por Reckziegel (2007) e dados da Defesa Civil Estadual. A pesquisa no 

período entre 1980 e 2009, permitiu obter informações referentes à data de ocorrência das 

inundações e dos locais atingidos por meio da identificação de ruas e bairros, desenvolvendo um 

inventário sobre tais eventos.  

Os dados cartográficos adquiridos para a pesquisa foram utilizados para compor a base 

cartográfica do mapeamento temático das áreas de suscetibilidade e perigo de inundação. Os dados 

cartográficos corresponderam ao levantamento de dados topográficos, imagens de satélites de alta 

resolução obtidas de fontes diversas disponibilizadas pelo software Google Earth Pro, através da 

organização de mosaico da área e posterior georreferenciamento. 

Os dados topográficos foram obtidos com base nas cartas topográficas com escala 1:2.000 

com curvas de nível com equidistância de 1 metro disponibilizadas pela prefeitura municipal de São 

Gabriel. 

Os trabalhos de campo com equipamentos de posicionamento (GPS), nos bairros de registro 

de eventos, permitiram determinar a área urbana afetada e caracterizar a população que sofre os 

danos. 

Assim, primeiramente, foi levantada a área suscetível à inundação. Com os trabalhos de 

campo, na cidade, e entrevistas não estruturadas junto à população, permitiram determinar o limite 

de cheia das águas do rio.  

O perigo de inundações foi determinado a partir do cruzamento entre as variáveis do mapa 

de frequência e intensidade de inundações, mapa de suscetibilidade e mapa da área urbana, definido 

pela fórmula: P = I x S x A; onde, “I” corresponde a Intensidade das Inundações, “S” corresponde a 

Suscetibilidade e “A” corresponde a Área Urbana Edificada. 

A partir da integração dessas informações foram definidos dois diferentes níveis de perigo 



de inundação em termos de probabilidade espacial e temporal na área de estudo, conforme mostra a 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Descrição e nota das classes de perigo às inundações. 

Classe Descrição Nota 

Alta Áreas suscetíveis com ocupação urbana com alta probabilidade temporal e 

espacial de serem atingidas por inundações 

2 

Baixa Áreas suscetíveis com ocupação urbana com baixa probabilidade temporal e 

espacial de serem atingidas por inundações 

1 

 

Em trabalho de campo, também foi possível iniciar uma discussão sobre a vulnerabilidade 

característica de cada bairro. Ou seja, determinando dentro das áreas de perigo as particularidades 

das moradias que sofrem o dano e sua capacidade de intervenção ao evento, como características 

das moradias e da infraestrutura do local (Quadro 2).  

Quadro 2 – Parâmetros de avaliação para a caracterização das moradias afetadas. 

 

 

 

Característica da ocupação 

 

- Ordenada 

- Desordenada  

 

Densidade ocupacional 

- Alta taxa de ocupação  

- Média taxa de ocupação (jardins e 

praças) 

- Baixa taxa de ocupação (moradias 

esparsas) 

 

 

 

 

Características das moradias 

 

Tamanho das moradias < 50m² 

50 – 100m² 

>100m² 

Grau de acabamento - com acabamento 

- acabamento precário 

- sem acabamento 

Tipo de material 

constituinte 

- reciclado 

- madeira 

- mista 

- alvenaria 

 

Infraestrutura disponível 

Água /esgoto 

Calçamento da via 

 

O quadro 03 apresenta as notas aplicadas na referida classificação das características de 

vulnerabilidade identificadas em campo. 

Quadro 3 - Descrição e nota das características das moradias em área de perigo de inundação. 

Classe Descrição Nota 

Alta 

Áreas urbanas muito vulneráveis com baixo-baixíssimo padrão de 

moradias. São caracterizadas por não apresentarem medidas 

estruturais contra inundações. 

3 

Média 

Áreas urbanas mais vulneráveis com médio-baixo padrão de 

moradias. São caracterizadas por possível presença de sistema de 

proteção contra inundações. 

2 



Baixa 

Áreas urbanas pouco vulneráveis com padrão de moradias mais 

elevado ou um número reduzido de moradias atingidas. São áreas 

mais afastadas da margem do rio. 

1 

 

Assim, junto a esta primeira discussão quanto às características gerais da população em 

trabalho de campo, relacionou-se a metodologia de análise por setores censitários do IBGE (2010) 

para a identificação da vulnerabilidade. Esta é uma ferramenta importante para indicar as condições 

socioeconômicas da população.  

Dentro das informações fornecidas pelos setores censitários do IBGE (2010), foram 

escolhidos itens como total de população nos setores, faixa etária, ou seja, seleção de faixas etárias 

vulneráveis, o total de pessoas alfabetizadas e analfabetas, total de domicílios presentes na área 

afetada e renda da população por domicílio.  

Segundo o IBGE, pessoas residentes são os moradores em domicílios na data de referência. 

Quanto maior o número de pessoas afetadas maior serão as perdas envolvidas, e dessa forma maior 

a vulnerabilidade. 

Com relação ao risco considera-se que a existência de um percentual significativo da 

população com idade superior a 60 e inferior a 15 que indica menor capacidade de enfrentamento de 

um desastre. 

Para o IBGE, é alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma 

que conhecesse; é analfabeta a pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas que esqueceu devido a ter 

passado por um processo de alfabetização não consolidado e a que apenas assinava o próprio nome. 

A questão da alfabetização se associa com a vulnerabilidade pela maior dificuldade de compreensão 

do processo causador de risco, mas, além disso, maior dificuldade de organização do pós-acidente. 

O IBGE associa a variável “rendimento” à população residente em domicílios particulares 

permanentes. A população com menor capacidade financeira tem menor capacidade de 

enfrentamento quando da ocorrência de um desastre. 

 Assim, esta metodologia se trata de uma análise relativa dos dados em que o setor com 

maior valor relativo é definido como peso 3, as situações intermediárias o peso relacionado é 2 e as 

situações com menores valores o peso é 1; conforme é mostrado no Quadro 4. 

Quadro 4 - Descrição e nota das características socioeconômicas da população em área de perigo de inundação. 

Classe Descrição Nota 

Alta Setor com maior número de pessoas nas faixas etárias vulneráveis, 

analfabetas, de domicílios presentes na área afetada e com renda inferior a 3 

salários mínimos. 

3 

Média Situação intermediária. 2 

Baixa Setor com menor número nos itens definidos  1 

 

Após a escolha dos itens de análise dentro dos dados disponíveis pelo IBGE (2010), foram 



separados os setores correspondentes às áreas com problema de inundação, selecionando o setor 

com a maior abrangência em áreas de perigo de inundação (Figura 2). 

 O setor 431830905000079, localizado no bairro Menino Jesus, possui uma área extensa ao 

longo do rio Vacacaí incluindo moradias fora da área de perigo à inundação. Entretanto, observa-se 

que a ocupação do setor está praticamente toda associada à área definida como de perigo. Isso 

permite considerar que os dados do IBGE correspondem em 95%. 

O setor 431830905000041, no bairro Baltar, engloba 60% da área de perigo, em que 75% 

das moradias da área de perigo estão dentro do setor. Dessa forma, considerou-se os dados 

socioeconômicos do IBGE como válidos para análise da vulnerabilidade.   

O setor 431830905000046, no bairro Vila Maria, engloba 70% da área de perigo, em que 

80% das moradias da área de perigo estão dentro do setor. Assim, os dados socioeconômicos do 

IBGE são válidos para análise da vulnerabilidade.   

Com isso, foi possível analisar as diferenças socioespaciais relacionadas à vulnerabilidade 

desta população. A elaboração dos mapas utiliza ferramentas de geoprocessamento elaboradas no 

software ArcGis 10. 

Figura 2 - Mapas dos setores selecionados para a análise com relação às áreas de perigo de inundação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados alguns resultados já desenvolvidos sobre a análise espaço-

temporal das inundações, sendo estes, a base para a análise de vulnerabilidade das áreas de risco de 

inundação pelo Rio Vacacaí na cidade de São Gabriel, proposta pelo presente trabalho. 



A partir da análise de 29 anos verificou-se que dezesseis anos apresentam registros de 

inundações e foram registrados trinta casos em que a população foi afetada.  

Os anos com maior incidência de eventos de inundações foram 1984 e 1998 que apresentam 

quatro eventos cada, ou seja, foram os anos mais expressivos nestes 29 anos. Já os anos de 1983, 

2001 e 2002 apresentaram três eventos cada. Nestes anos houve a publicação de decreto de situação 

de emergência em pelo menos um dos eventos (TRENTIN; SILVEIRA; ROBAINA, 2013, p. 291). 

Os dados indicam que os meses de abril e novembro são os mais importantes, pois são os 

que mais apresentaram ocorrências de inundações, com relação à incidência mensal e a 

significância do evento.  

Com o levantamento histórico, verifica-se que os registros dos eventos de inundação ao 

longo dos anos são relacionados aos bairros da área urbana. Assim, na análise espacial dos eventos, 

as áreas dos setores selecionados são correspondentes a três bairros: Bairro Vila Maria, Bairro 

Baltar e Bairro Menino Jesus.  

Dentro destes bairros, foi possível determinar uma área suscetível a inundações. Definiu-se 

assim, que a cota máxima de inundação nos bairros Menino Jesus e Baltar, é de 89 m, já no bairro 

Vila Maria que apresenta um relevo mais plano o limite máximo atingiu cota de 91m (TRENTIN; 

SILVEIRA; ROBAINA, 2013, p. 293).  

Lembrando que a suscetibilidade é avaliada como uma faixa contínua sem referência a 

urbanização. Isto, portanto, diferencia a suscetibilidade da definição de perigo em que a área urbana 

está em estudo.  

Para a definição das áreas de perigo, usamos como referência as Áreas de Proteção 

Permanente do Rio Vacacaí. Assim, definiu-se uma faixa de 100 metros de largura em cada margem 

ao longo do Rio Vacacaí, como a Área de Proteção Permanente. Com a definição das áreas de 

perigo de inundação, foi possível estabelecer a probabilidade de ocorrência em duas classes: baixo e 

alto perigo a inundações (TRENTIN; SILVEIRA; ROBAINA, 2013, p. 295). 

As áreas de baixo perigo são áreas urbanizadas e estão dentro da faixa de suscetibilidade, 

porém fora das áreas definidas como proteção permanente. As áreas com alto perigo de inundações 

são áreas urbanizadas e encontram-se dentro do limite de 100 m das Áreas de Proteção Permanente. 

A distribuição espacial das áreas com perigo de inundação pode ser observada no mapa da figura 5. 

Figura 5 - Mapa das áreas com perigo de inundações. 

Fonte: TRENTIN; SILVEIRA & ROBAINA, 2012, p. 10. 



 

 

3.1 Análise da vulnerabilidade da população afetada 

Na primeira descrição feita em trabalhos de campo, verificou-se com relação ao Bairro 

Menino Jesus, que inclui as localidades de Beira Rio e Pró-Mar, é um dos bairros mais pobres do 

município. Localiza-se bem ao norte da área ao longo do rio e, muito próximo da margem. Há 

esgoto a céu a aberto e ruas sem calçamento. Neste bairro diagnosticou-se o padrão mais baixo de 

moradias em comparação com outros bairros afetados. 

A análise da base cartográfica do IBGE, segundo a distribuição dos setores censitários 

permitiu identificar o setor de número 431830905000079, como o setor censitário correspondente 

ao Bairro Menino Jesus. 

O setor selecionado para este bairro apresenta 378 moradias, porém o setor não está 

completamente inserido na área de perigo, ou seja algumas moradias não estão na área de perigo de 

inundação. Por isso, aproximadamente 90 moradias apenas estão na área de perigo, sendo estas 20% 

do total de moradias do setor. O setor apresenta uma população total de 1022 habitantes, ou seja, o 

setor mais populoso com relação aos outros setores selecionados e parte desta população está nos 

20% citados acima.  

O setor apresenta a faixa etária de 0 a 15 anos com maior número comparando com os 

outros dois setores selecionados, 253 crianças e/ou adolescentes. Assim como, o maior número de 

idosos (60 anos ou mais) com o total de 150. O total de pessoas alfabetizadas é maior neste setor 

com 878, por este ser o maior setor e o que mais concentra o número de população. Este também 

apresenta maior número de pessoas analfabetas, em comparação com os outros setores, com 144 no 

total. Lembrando que o total de pessoas analfabetas é menor que o de pessoas alfabetizadas. É o 

setor que apresenta o maior número de domicílios com ½ a 3 salários mínimos (326), e apenas 19 

domicílios recebem mais de 3 salários mínimos, comparando com os outros setores selecionados. 



Com relação ao Bairro Baltar, na primeira descrição feita em trabalhos de campo, verificou-

se que as moradias são altas com muros em volta como preparação para a chegada das águas, 

principalmente na localidade de Passo da Lagoa, sendo essa uma vila dentro do bairro. Neste local 

as moradias são definidas como médio a baixo padrão. As ruas do bairro não apresentam 

calçamento, sendo que as mais atingidas pela inundação são a Clarestino Bento e a Rua Alfredo 

Porcincula. Esta última pode ser definida como marca da cota de maior cheia do Rio Vacacaí. 

O setor censitário que corresponde ao Bairro Baltar é o de número 431830905000041, que 

apresenta as seguintes características quanto a análise dos dados.  

O setor apresenta 170 moradias no total. Assim, destas 170 moradias há aproximadamente 

100 moradias na área de perigo, ou seja, aproximadamente 60% do total de moradias do setor estão 

em área de perigo. No total de população, o setor apresenta 500 habitantes, sendo a maioria em área 

de perigo (60%). O setor possui 137 crianças e/ou adolescentes no total, e com relação ao número 

de pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais apresenta o segundo maior número de idosos 

comparando com os setores selecionados, com 50 no total. O setor possui 428 pessoas alfabetizadas 

e 72 analfabetos. No mesmo, 149 domicílios recebem de ½ a 3 salários mínimos, sendo que 12 

domicílios recebem mais que 3 salários mínimos. 

 Com relação ao Bairro Vila Maria, na primeira descrição feita em trabalhos de campo, 

verificou-se, que além de sofrer com as inundações do Rio Vacacaí, possui problema de inundação 

nos pátios das casas vinda de dois arroios que cortam o bairro. Os principais problemas estão nas 

ruas Homero Veiga de Macedo e Celestino B. Filho. As ruas não possuem calçamento e suas 

moradias apresentam médio padrão das construções.  

 O setor censitário de número 431830905000046, correspondente ao Bairro Vila Maria, tem 

como análise, com base nos setores do IBGE, as seguintes características descritas abaixo. 

 O setor apresenta 270 domicílios no total. Assim, destas 270 moradias há aproximadamente 

100 moradias na área de perigo, aproximadamente 40% do total de moradias do setor estão em área 

de perigo. O setor apresenta 792 de população total, em que parte desta população está nos 40% 

citados acima. O setor apresenta 181 de pessoas com 0 a 15 anos e 41 idosos. O setor é o segundo 

com maior número de pessoas alfabetizadas com 702 no total, comparando com os outros setores 

selecionados. E possui 90 analfabetos no total do setor. Este apresenta 238 domicílios que recebem 

de ½ a 3 salários mínimos e apenas 12 que recebem mais que 3 salários mínimos. 

Com isso, após relacionar as características observadas em campo com a metodologia 

selecionada que aborda dentro dos setores censitários as condições socioeconômicas da população, 

verificam-se as diferenças socioespaciais que a população de cada área possui.  

No Quadro 5, dentro de cada item analisado, foi dado uma nota referente à metodologia 

proposta, classificando as informações com base na comparação dos dados nos setores.  Ou seja, 



para cada variável socioeconômica analisada foi dada uma nota comparando cada setor, em que a 

nota 3 é o máximo e a nota 1 é o valor mínimo. Após esta distribuição de notas, para cada setor foi 

selecionada a nota mais relevante indicando assim o peso para cada setor estudado. 

Quadro 5 - Classificação da vulnerabilidade por setor. 

 Setores 

431830905000079 431830905000041 431830905000046 

Características gerais de campo 3 2 1 

Total de domicílios e de população 3 1 2 

0 a 15 anos 3 1 2 

60 anos ou mais 3 2 1 

Alfabetizados e analfabetos 3 1 2 

½ a 3 salários mínimos 3 1 2 

3 salários mínimos ou mais 3 2 1 

PESO 3 1 2 

 

Portanto, nota-se que o setor 431830905000079 possui os indicadores que caracterizam a 

maior vulnerabilidade em comparação com os outros setores selecionados. Nos trabalhos de campo, 

as moradias desta área foram as que apresentaram as características mais problemáticas, sendo estas 

confirmadas pelos indicadores socioeconômicos do IBGE. É a área com maior número de 

domicílios e de população, tem maior baixa renda e maior número de analfabetismo; além de ser a 

população mais jovem e com maior número de idosos. 

 O setor 431830905000041 teve uma classificação diferenciada nos trabalhos de campo 

comparando com as informações dos indicadores socioeconômicos do IBGE. Nos itens em estudo, 

o setor apresentou com relação à população e ao número de domicílios as classes mais baixas em 

comparação com os outros setores. Isto se repete no item de educação. Porém, em comparação com 

o setor 431830905000046, é o que possui maior número de idosos e de pessoas que ganham mais 

de 3 salários mínimos. 

Por último, conforme os dados socioeconômicos, o setor 431830905000046 apresentou 

classes mais elevadas do que o setor citado anteriormente, como número de domicílios e de 

população total. Estas informações se contrapõem levando em conta características de campo que 

mostram a área como sendo mais afastada do curso d’água e o médio padrão das construções. 

 

4 CONCLUSÃO 

 A problemática dos Desastres Naturais é um tema que vem sendo discutido em âmbito 

global. A linha de estudo se apropria da relação sociedade-natureza, sendo um fator chave nos 

estudos geográficos. Assim, afirma-se a importância de conhecer não só o fenômeno em seu aspecto 

físico, mas também entender as populações ali estabelecidas. 

 Dessa forma, neste trabalho, buscou-se uma metodologia que possibilitasse a análise da 



vulnerabilidade da população com relação as suas características socioeconômicas. Estes dados 

podem ser levantados junto ao IBGE que organiza os mesmos por setores censitários. Estes dados 

são basilares para a compreensão da vulnerabilidade.  

 Contudo, às vezes, a pesquisa científica tem seus percalços. Durante as análises feitas 

verificou-se que alguns aspectos se apresentaram distintos, como a divisão dos setores censitários 

com relação aos limites das áreas de perigo de inundação, onde se localizam as moradias afetadas. 

Ou seja, os setores selecionados abrangem uma grande área em que parte das moradias está fora da 

área de perigo.  

 Com relação a outros fatores da pesquisa, esta metodologia se mostrou uma importante 

ferramenta para análise, pois contribuiu com os dados já levantados, contribuindo para diagnosticar 

as características da população nas áreas em estudo. 

Portanto, nas áreas de risco, as ações de planejamento e gestão pública devem buscar mitigar 

as perdas. Assim, o estudo da vulnerabilidade é importante por ser um fator que expõe os diferentes 

graus de perda ou de dano em função da sua particularidade social, de suas fraquezas econômicas 

e/ou políticas e de sua organização social. E em qualquer caso é fundamental a participação da 

população envolvida no planejamento.  
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