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RESUMO 

 

A vulnerabilidade socioambiental envolve um conjunto de fatores ambientais e sociais que 

podem diminuir ou aumentar o(s) risco(s) no(s) qual(is) o ser humano, individualmente ou em 

grupo, está exposto nas diversas situações da sua vida. Neste contexto, o objetivo desse 

estudo é mapear a vulnerabilidade socioambiental da área urbana da cidade de Russas-Ceará. 

Para tanto, elaborou-se três artigos científicos seguindo percursos metodológicos 

diferenciados. Para a elaboração do primeiro artigo realizou-se uma revisão integrativa de 

forma a ter uma visão geral acerca do assunto. O segundo artigo trata-se de um estudo 

bibliográfico com abordagem, é qualitativa de cunho descritivo e exploratório tratando de 

conceitos e concepções. No terceiro artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Quanto aos objetivos da pesquisa, classifica-se como uma pesquisa descritiva e 

crítica. A metodologia utilizada para elaboração dos produtos cartográficos e análises 

espaciais foram adaptadas de Alves (2006). A realidade do município de Russas, não é tão 

diferente das demais cidades brasileiras, pois são notáveis as dificuldades no planejamento 

urbano, pela não adoção e implementação de um modelo de gestão administrativa que 

envolve diferentes seguimentos da sociedade civil. Nos bairros com alta vulnerabilidade 

social, residem cerca de 15.862 pessoas, o que correspondem a 22,69% da população do 

município da sede de Russas, em 2010. No que diz respeito à vulnerabilidade ambiental, cerca 

de 1.267 pessoas (1,81% da população) se encontram numa área de alto risco e alta 

degradação ambiental, ou seja, mais de 50% da área do bairro se encontra dentro dos limites 

da área de amortecimento (buffer) definida com distância igual ou superior a 100 metros dos 

corpos d’água e com a cobertura da rede de esgoto inferior a 50% dos domicílios. Em Russas, 

a vulnerabilidade socioambiental se distribui quase que de forma homogênea por todo 

território, mas chega a ser mais crítica nas áreas ocupadas por populações que apresentam 

maior vulnerabilidade social, pois as mesmas não dispõem de condições de infraestrutura para 

enfrentar as situações de crise que aparecem. Pode-se considerar que em alguns bairros de 

Russas, a vulnerabilidade social é agravada pela ambiental, configurando desta forma a 

vulnerabilidade socioambiental, tornando-se necessário a efetivação de políticas públicas para 

que os indivíduos agucem sua percepção ambiental e tenham a capacidade de enxergar o 

mundo pautando suas atitudes e suas ações dentro de uma visão de mundo baseada em 

princípios socioambientais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Territorial. Gestão Ambiental. Risco. Degradação. 

Mapeamento. Urbanização.  
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ABSTRACT 

 

Socio-environmental vulnerability involves a set of environmental and social factors that can 

reduce or increase the risk (s) in which the human being, individually or in groups, is exposed 

in the various situations of his or her life. In this context, the objective of this study is to map 

the socio-environmental vulnerability of the urban area of the city of Russas-Ceará. For that, 

three scientific articles were elaborated following differentiated methodological routes. For 

the elaboration of the first article an integrative review was carried out so as to have an 

overview about the subject. The second article deals with a bibliographic study with an 

approach, it is qualitative of a descriptive and exploratory nature dealing with concepts and 

conceptions. In the third article a bibliographical and documentary research was carried out. 

As for the objectives of the research, it is classified as a descriptive and critical research. The 

methodology used to elaborate cartographic products and spatial analyzes were adapted from 

Alves (2006). It can be verified that research on social and environmental vulnerability has 

contributed satisfactorily to the importance of this theme in Brazil through the use of new 

techniques and tools, which enabled a favorable diagnosis of the factors that contributed to the 

increase of social and environmental vulnerability in the Brazilian context. People in general 

need to be aware of the risks and vulnerabilities that are permanently observed in cities. The 

reality of the municipality of Russas is not so different from other Brazilian cities, as the 

difficulties in urban planning are notorious for not adopting and implementing of a model of 

administrative management that involves different segments of civil society. It can be 

considered that in some Russian neighborhoods, social vulnerability is aggravated by the 

environment, thus configuring socio-environmental vulnerability, making it necessary to carry 

out public policies so that individuals aggrand their environmental perception and have the 

capacity to see the world. Once the subject begins to guide their actions and actions within a 

worldview based on socio-ethical principles. Thus, it establishes a broad set of proactive 

practices for the conservation of nature and improvement of the quality of life. 

 

KEYWORDS: Territorial Planning. Environmental management. Risk. Degradation. 

Mapping. Urbanization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento progressivo da população urbana foi responsável pelo aumento dos 

diferentes tipos de riscos urbanos e pela deterioração dos ecossistemas, tornando 

indispensável pensar em ações integradas entre governo e parceiros locais, para definir 

políticas que transformem o conhecimento já consolidado em ações concretas que tragam 

benefícios para toda a sociedade. 

De acordo com Santos (2008), até a primeira metade do século XX a população do 

Brasil era predominantemente rural, sendo que entre 1940 e 1980 ocorre uma inversão do 

lugar de residência. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2007), o contingente populacional urbano passou de 25% do total em 1940 para 

chegar a mais de 67% em 1980. Atualmente mais de 80% da população brasileira reside em 

áreas urbanas gerando uma série de demandas por infraestrutura e impactos socioambientais. 

No Estado do Ceará, os vulneráveis sociais são encontrados tanto nas cidades 

consideradas de porte médio como também nas áreas consideradas rurais ou que possuem 

pequenos centros urbanos. A presença de fatores vulneráveis foi constatada pelos baixos 

indicadores sociais apresentados pelos municípios cearenses, bem como a fragilidade 

ambiental de grande parte dos municípios que se encontram no Polígono das Secas. 

Não se observa estabilidade na América Latina e nos países em desenvolvimento, 

devido a uma estrutura política e econômica em constante crise. Essa conjuntura dificulta a 

geração de novas frentes de trabalho, aumentando a instabilidade socioeconômica das 

famílias, associando a vulnerabilidade à ideia da falta de oportunidades existente diante do 

desemprego, da precariedade do trabalho, da pobreza, da falta de proteção social e da 

fragilidade das relações sociais, problemas que afetam a população em geral. 

Adicionados a esses problemas, as cidades brasileiras apresentam uma concentração 

da população de baixa renda de forma desigual, numa mesma extensão geográfica, ou seja, 

uma segregação socioespacial, na qual é possível observar a ocorrência de eventos naturais 

como enchentes, deslizamentos, desmoronamentos e/ou vendavais, que causam perdas e 

danos de toda ordem (MAIOR, CÂNDIDO, 2014). Entre outros fatores, é possível destacar à 

ausência de planejamento e gestão urbana, como variáveis que levam as cidades e as 

populações que nela vivem a vulnerabilidade social, ambiental, e consequentemente, 

socioambiental, ficando ainda mais expostas aos riscos da urbanização e aos fatores naturais. 

Nesse contexto, foram elaboradas e aplicadas políticas públicas com base nas teorias 

de desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento 
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humano, visando superar o chamado “subdesenvolvimento” de alguns países e as 

desigualdades sociais e econômicas internas. Mas, a partir da década de 1970, com a 

realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Estocolmo (1972), 

as políticas mudam o enfoque com a elaboração de convenções e tratados internacionais 

voltados à mitigação/redução dos impactos socioambientais em escala local e global. 

Todavia, até os dias atuais, percebe -se que em países como o Brasil, mesmo existindo 

políticas públicas e privadas voltadas ao planejamento e ordenamento das cidades, os gestores 

tendem a agir paliativamente quando confrontados por momentos de calamidade. Pensar e 

agir sob esse viés é, também, demonstrar a falta de organização com os gastos públicos, uma 

vez que se gasta mais em medidas de contenção ou mitigação do que em medidas preventivas. 

No Brasil, nos últimos anos, movimentos sociais e acadêmicos passaram a se dedicar 

às questões ligadas à justiça ambiental, tanto que em 2001 foi criada a Rede Brasileira de 

Justiça Ambiental (RBJA ) que focalizava tanto as questões raciais como as de localização de 

riscos provenientes de origem química presentes no debate norte-americano (CARTIER, et al, 

2009). 

Sabendo-se que a vulnerabilidade inclui tanto os elementos de exposição ao risco 

quanto aos fatores de propensão às circunstâncias que aumentam ou reduzem as capacidades 

da população, das infraestruturas ou dos sistemas físicos para responder e se recuperar de 

ameaças ambientais, pergunta-se: De que forma a vulnerabilidade socioambiental se apresenta 

no Município de Russas-Ceará? Até que ponto essas vulnerabilidades estão dificultando o 

desenvolvimento do Município? Que estratégias devem ser desenvolvidas para minimizar 

essas vulnerabilidades? 

Vale ressaltar que, a principal hipótese da pesquisa é a de que existe uma coincidência 

entre os espaços suscetíveis a transtornos associados à desigualdade ambiental e que tais 

transtornos afetam a qualidade de vida e saúde da população, visto que esses estão mais 

propensos a doenças provindas do meio ambiente. Desse modo, os espaços da cidade que 

apresentam maiores riscos ambientais são os que apresentam piores indicadores sociais, 

econômicos e de acesso a serviços de infraestrutura urbana.  

O interesse em estudar esse tema surgiu da constatação de que devido a desigualdade 

da natureza, ou seja, as desigualdades estabelecidas pela vida em sociedade, a vulnerabilidade 

socioambiental se manifesta de forma distinta e com diferentes intensidades. Assim, veio a 

curiosidade de conhecer todas as concepções que giram em torno da vulnerabilidade para em 

um segundo momento saber reconhecer o nível de vulnerabilidade de uma determinada cidade 

e compreender assim a sua divisão espacial. 
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 A identificação das áreas vulneráveis de uma cidade implica no conhecimento do 

perfil da população desses bairros. Tal conhecimento é de grande relevância no sentido de 

fornecer subsídios para que a gestão pública e a sociedade civil possam reconhecer as 

fragilidades socioambientais da cidade e assim desenvolver estratégias sustentáveis para 

mitigação dos riscos socioambientais no ambiente urbano e incentivar o desenvolvimento de 

políticas públicas para a melhoria de vida da população. Nesse sentido, as universidades 

desempenham um papel importante, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de 

pesquisas que busquem dar novas respostas para os problemas socioambientais. Também, é 

de fundamental importância o desenvolvimento de estudos que visem outras metodologias e 

outras variáveis para que se possa chegar a um modelo que melhor represente as 

vulnerabilidades socioambientais de uma cidade. 

Além disso, torna-se relevante estudar as vulnerabilidades existentes em uma cidade 

para reconhecer os riscos naturais, e que natureza e sociedade devem ser articuladas juntas 

para o bom planejamento e gestão urbana e, a partir daí poder realizar ações de combate aos 

seus efeitos. 

Diante do exposto, a relevância desse estudo consiste na produção e reflexão de 

conhecimento teórico para ambientalistas, geógrafos, professores, acadêmicos e pesquisadores 

acerca da utilização da vulnerabilidade socioambiental como um instrumento de planejamento 

territorial e de gestão urbana, visando a construção de cidade sustentável. 

Portanto, o objetivo geral desse estudo é mapear a vulnerabilidade socioambiental da 

área urbana da cidade de Russas-Ceará. De modo específico busca-se conhecer os conceitos, 

fatores e concepções que definem e identificam a vulnerabilidade, seja ela, social, ambiental 

ou socioambiental, bem como refletir sobre a importância da vulnerabilidade socioambiental 

no planejamento urbano e a utilização da mesma para a garantia da função social da cidade. 

Para tanto, elaborou-se três artigos científicos seguindo percursos metodológicos 

diferenciados, conforme abaixo descritos: 

Para a elaboração do primeiro artigo realizou-se uma revisão integrativa, seguindo as 

etapas descritas por Mendes, Silveira, Galvão (2008). Utilizou-se as seguintes questões: quais 

enfoques tem orientado as abordagens sobre a vulnerabilidade socioambiental nos cursos de 

graduação e pós-graduação? Que metodologias de aplicação da vulnerabilidade 

socioambiental podem ser identificadas nas publicações? Para a seleção dos artigos foram 

utilizadas a base de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Para o levantamento 

dos artigos nos bancos de dados utilizamos os descritores controlados: vulnerabilidade 

socioambiental, risco, degradação ambiental e ordenamento territorial. A amostra final desta 
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revisão integrativa foi constituída de 05 artigos. Para a coleta de dados dos artigos, elaborou-

se um instrumento, que contempla os seguintes itens: identificação do artigo, características 

metodológicas do estudo, objetivos ou questões de investigação, resultados e implicações. A 

apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma descritiva. 

O segundo artigo trata-se de um estudo bibliográfico. No que tange à tipologia da 

pesquisa, esta é, segundo a utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o 

intuito de ampliar os conhecimentos. Segundo a abordagem, é qualitativa, com a apreciação 

da realidade no que concerne ao tema vulnerabilidade. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 

descritiva, descrevendo, explicando, classificando e esclarecendo o problema apresentado; e 

exploratória, uma vez que procurará aprimorar ideias, buscando maiores informações sobre a 

temática em foco. 

No terceiro artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental. Quanto aos 

objetivos da pesquisa, classifica-se como uma pesquisa descritiva e crítica. A metodologia 

utilizada para elaboração dos produtos cartográficos e análises espaciais apresentadas no 

presente artigo foram adaptadas de Alves (2006), tanto no que diz respeito aos indicadores de 

vulnerabilidade social, dados socioeconômicos e demográficos do Censo (2010) do IBGE, 

quanto ambiental (risco e degradação ambiental). Afim de facilitar a compreensão das 

técnicas, a metodologia apresenta-se em duas fases distintas que abrangeram a 

vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, resultando assim no mapeamento da 

vulnerabilidade socioambiental. 

A Dissertação está assim estruturada: 

Capítulo 1 - Vulnerabilidade Socioambiental como Consequência da Problemática 

Urbana no Brasil: Uma visão geral. Traz uma visão geral do assunto, bem como refletir sobre 

a importância da vulnerabilidade socioambiental no ordenamento territorial e a utilização da 

mesma para a garantia da função social da cidade. 

Capítulo 2 - Vulnerabilidade Social, Ambiental, Socioambiental e Meio Ambiente: 

Conceitos e Concepções. Mostra os conceitos e concepções que identificam a vulnerabilidade, 

seja ela, social, ambiental ou socioambiental, fazem a distinção dos tipos de vulnerabilidade; 

identificar os fatores de vulnerabilidade social, ambiental e socioambiental e, analisa o papel 

das políticas públicas na amenização das vulnerabilidades. 

Capítulo 3 - Mapeamento da Vulnerabilidade Socioambiental na Área Urbana de 

Russas - CE: Uma Integração de Dados Sociodemográficos e Ambientais. Mapeia a 

vulnerabilidade socioambiental da área urbana da cidade de Russas-Ceará, analisa os fatores 



21 

 

de riscos socioambientais e verifica a relação existente entre as desigualdades sociais e a 

vulnerabilidade ambiental. 
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CAPITULO I – VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL COMO 

CONSEQUÊNCIA DA PROBLEMÁTICA URBANA NO BRASIL: UMA VISÃO 

GERAL. 

 

O capítulo com o título Vulnerabilidade Socioambiental como Consequência da 

Problemática Urbana no Brasil: Uma visão geral, foi submetido para publicação ao periódico 

intitulado: Revista de Geografia e Ordenamento do Território (Journal of Geography and 

Spatial Planning), versão on-line, criada pelo Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento 

do Território (CEGOT), da Universidade de Coimbra em Portugal. O período é classificado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o Qualis 

Capes B1 para Geografia. O objetivo do capítulo é ter uma visão geral do assunto, bem como 

refletir sobre a importância da vulnerabilidade socioambiental no ordenamento territorial e a 

utilização da mesma para a garantia da função social da cidade. 
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RESUMO 

 

A expansão da ocupação humana sobre os limites das cidades acarreta o esgotamento da infraestrutura, impacta 

na sua dinâmica e impõe dificuldades de mobilidade. Este tipo de ocupação do território resulta em padrões de 

urbanização que prejudicam a equidade, eficiência e continuidade da cidade como suporte à vida social. Este 

artigo tem como objetivo refletir sobre a importância da vulnerabilidade socioambiental no ordenamento 

territorial e a sua utilização para a garantia da função social da cidade. Para o alcance desse objetivo utilizou-se 

uma revisão integrativa utilizando as seguintes questões: quais enfoques tem orientado as abordagens sobre a 

vulnerabilidade socioambiental nos cursos de graduação e pós-graduação? Quais são as metodologias de 

aplicação da vulnerabilidade socioambiental podem ser identificadas nas publicações? Para a seleção dos artigos 

foi utilizada a base de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Pode-se constatar que as pesquisas 

sobre a vulnerabilidade socioambiental contribuíram de forma satisfatória para a importância deste tema no 

Brasil, o que permite um progresso por meio do uso de novas técnicas e ferramentas, as quais possibilitaram um 

diagnóstico favorável dos fatores que contribuíam para o aumento da vulnerabilidade socioambiental no contexto 

brasileiro. No entanto, constata-se que no Brasil existe um grande potencial para dar um salto qualitativo em 

diversas áreas, inclusive na questão do ordenamento territorial, devendo associar medidas de caráter ético, social, 

econômico e ambiental que realizem a máxima da legislação ambiental brasileira. No entanto, no que diz 

respeito ao uso e ocupação do solo ainda falta conscientização para uma ocupação ordenada, equilibrada e justa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fragilidade social. Degradação ambiental. Sustentabilidade. Meio ambiente. 

Urbanização. 
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ABSTRACT 

 

The expansion of the human occupation on the limits of the cities causes the exhaustion of the infrastructure, 

impacts on its dynamics and imposes mobility difficulties. This type of occupation of the territory results in 

urbanization patterns that impair the equity, efficiency and continuity of the city as a support for social life. This 

article aims to reflect on the importance of socio-environmental vulnerability in land use planning and the use of 

it to ensure the social function of the city. In order to reach this goal, an integrative review was used using the 

following questions: Which approaches have guided the approaches on socio-environmental vulnerability in 

undergraduate and postgraduate courses? What methodologies for the application of socio-environmental 

vulnerability can be identified in the publications? For the selection of articles, the SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online) database was used. It can be verified that the researches on social-environmental 

vulnerability have contributed satisfactorily to the importance of this theme in Brazil, which allows for progress 

through the use of new techniques and tools, which enabled a favorable diagnosis of the factors that contributed 

to the increase socio-environmental vulnerability in the Brazilian context. However, in Brazil there is a great 

potential to make a qualitative leap in several areas, including in the area of territorial planning, and must 

associate ethical, social, economic and environmental measures that make the most of Brazilian environmental 

legislation. However, with regard to land use and occupation there is still a lack of awareness of an orderly, 

balanced and fair occupation. 

 

KEYWORDS: Social fragility. Ambiental degradation. Sustainability. Environment. Urbanization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As ações de produção urbana estão atingindo limiares preocupantes nas maiores 

cidades brasileiras. Estes limiares evidenciam riscos para o próprio funcionamento das 

cidades. Como num efeito cascata, o excessivo adensamento de áreas intraurbanas induz a 

dispersão periférica. A expansão da ocupação humana sobre os limites das cidades acarreta o 

esgotamento da infraestrutura, impacta na sua dinâmica e impõe dificuldades de mobilidade. 

Este tipo de ocupação do território resulta, por vezes, em padrões de urbanização que 

prejudicam a equidade, eficiência e continuidade da cidade como suporte à vida social 

(RIBEIRO, 2014). 

Além disso, nos países periféricos, é notável que o crescimento urbano não 

acompanhou o crescimento econômico, favorecendo o surgimento de cidades com grandes 

deficiências em equipamentos, empregos, serviços e uma acentuada degradação ambiental 

(RIBEIRO; MENDES, 2015). 

Para Jacobi (1995), há uma relação direta entre exposição a riscos ambientais e 

precariedade de acesso a serviços públicos. A própria ausência de infraestrutura urbana (água, 

esgoto, coleta de lixo, canalização de córregos, etc.) expõe as populações residentes nessas 

áreas a riscos ambientais, como as doenças de veiculação hídrica, evidenciando-se que existe 

uma tendência de que os grupos de baixa renda residam em áreas com más condições 

urbanísticas, sanitárias, em situações de risco e degradação ambiental. A explicação mais 
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comum é que estas áreas constituem as únicas acessíveis à população mais pobre, seja porque 

são públicas, de preservação ou periféricas, seja porque se tratam de regiões desvalorizadas no 

mercado imobiliário, devido às características de risco e à falta de infraestrutura urbana 

(JACOBI, 1995; 2006; SOUZA, 2006).  

Para Corrêa (2001), a degradação ambiental está relacionada a segregação urbana, que 

é considerada a representação ou (re)produção espacial e geográfica da segregação social, 

estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e luta de classes, em que a 

população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes 

centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma 

baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaços de 

lazer, entre outros. 

Para Almeida (2010) é incontestável a onipresença do risco. Com a presença humana, 

o risco não deixa de existir (não existe “risco zero”), apenas varia no tempo e no espaço. O 

risco é um constructo eminentemente social, ou seja, é uma percepção humana, que varia de 

um indivíduo ou grupo de indivíduos da probabilidade de ocorrência de um evento 

potencialmente perigoso e causador de danos, cujas consequências são uma função da 

vulnerabilidade intrínseca. 

Dessa forma, segundo Maior (2014), a vulnerabilidade socioambiental urbana está 

vinculada, também, aos fenômenos de adensamento populacional, à segregação espacial 

urbana, aos processos de exclusão social e às injustiças ambientais, processos ligados 

diretamente ao aumento demográfico e à falta de políticas públicas eficazes. 

Daí a noção de vulnerabilidade ser, geralmente definida como uma situação em que 

estão presentes três componentes básicos: a exposição ao risco, a incapacidade de resposta a 

um evento adverso e a dificuldade de adaptação diante da materialização do risco (MOSER, 

1998). Ao mesmo tempo em que no planejamento territorial do ambiente urbano, faz-se 

necessário considerar fatores naturais, como relevo, clima, solo, vegetação e os cursos d’água, 

pois quando os espaços não são projetados para serem adequados a esses fatores, podem 

interferir de forma significativa na qualidade ambiental das cidades. 

Conforme Santos (2005) a cidade em si, como relação social e como materialidade, 

torna-se criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é suporte, como por 

sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas ainda mais 

pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas também como 

menciona Acselrad (2009) não é apenas um fenômeno inscrito na natureza das coisas, mas um 

produto de processos sociais precisos de deposição da terra, dos instrumentos de trabalho, dos 
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meios que permitem a reprodução das condições de existência; disciplinamento dos corpos e 

mentalidades; e, exploração da força de trabalho para bens e riquezas que são apropriados por 

outrem. Este modelo, a “grosso modo”, é um dos motores centrais da produção de 

desigualdade social e, consequentemente, da pobreza, seu efeito mais visível. 

Assim, esse modelo de desenvolvimento mostra não serem aleatórios os problemas, 

nem as amenidades ambientais. Esses não são distribuídos aleatoriamente na população, pois 

alguns grupos sociais são mais vulneráveis, submetidos a cargas maiores das consequências 

ambientais de atividades econômicas. 

Nesse contexto, de que forma a vulnerabilidade socioambiental pode contribuir para 

um melhor ordenamento territorial? Os espaços de vulnerabilidade social estão inter-

relacionados com os de riscos ambientais? 

Diante do exposto, a relevância desse estudo consiste na produção e reflexão de 

conhecimento teórico para ambientalistas, geógrafos, professores, acadêmicos e pesquisadores 

acerca da utilização da vulnerabilidade socioambiental como um instrumento de 

desenvolvimento sustentável para a cidade. 

Portanto, o objetivo é refletir sobre a importância da vulnerabilidade socioambiental 

no ordenamento territorial e a utilização da mesma para a garantia da função social da cidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração da presente revisão integrativa foram seguidas as etapas descritas 

por Mendes, Silveira, Galvão (2008) que são: o estabelecimento das questões e objetivos da 

revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da 

amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos 

resultados; discussão e apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na apresentação 

da revisão. 

Assim, para guiar a revisão integrativa formulou-se as seguintes questões: quais 

enfoques tem orientado as abordagens sobre a vulnerabilidade socioambiental nos cursos de 

graduação e pós-graduação? Que metodologias de aplicação da vulnerabilidade 

socioambiental podem ser identificadas nas publicações? 

Para a seleção dos artigos foram utilizadas a base de dados SCIELO (Scientific 

Eletronic Library Online). Dessa forma, procurou-se ampliar o âmbito da pesquisa, 

minimizando possíveis vieses nessa etapa do processo de elaboração da revisão integrativa. 
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Os critérios de inclusão dos artigos definidos foram: artigos publicados nas bases de 

dados selecionadas, artigos disponíveis na íntegra online, artigos que atendam aos descritores 

e questões do estudo. Como critérios de exclusão: artigos disponíveis apenas em resumo e 

artigos que não atendam aos questionamentos do estudo. 

Em virtude das características específicas para o acesso às bases de dados 

selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas para cada 

uma, tendo como eixo norteador a pergunta e os critérios de inclusão da revisão integrativa, 

previamente estabelecidos para manter a coerência na busca dos artigos e evitar possíveis 

vieses.  

Para o levantamento dos artigos nos bancos de dados utilizamos os descritores 

controlados: vulnerabilidade socioambiental, risco, degradação ambiental e ordenamento 

territorial. A busca foi realizada pelo acesso online, utilizando os descritores em português e 

os três critérios de inclusão. A amostra final desta revisão integrativa foi constituída de 05 

artigos. 

Para a coleta de dados dos artigos que foram incluídos na revisão integrativa, foi 

elaborado um instrumento, que contempla os seguintes itens: identificação do artigo, 

características metodológicas do estudo, objetivos ou questões de investigação, resultados e 

implicações. Os artigos receberam denominações por número, sendo art. 1, art. 2 e assim 

sucessivamente. O quadro 1 traz a síntese dos artigos analisados. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma 

descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa 

elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar positivamente na 

qualidade da prática da vulnerabilidade socioambiental, fornecendo subsídios para a docência 

e na prática cotidiana. 

Dos artigos que foram escolhidos para Análise de Dados 03 (três) são classificados 

como A2, 01 (um) como B2 e 01 (um) como B4, sendo: 

• O Artigo 01 “Avaliação das metodologias brasileiras de vulnerabilidade 

Socioambiental como decorrência da problemática urbana no Brasil” foi extraído do Cad. 

Metrop., São Paulo, v. 16, n. 31, pp. 241-264, jun 2014 com classificação B2. 

• O Artigo 02 “Metodologia para Mapeamento da Vulnerabilidade Socioambiental: 

Caso do Município de Caucaia, Estado do Ceará” foi extraído da REDE – Revista Eletrônica 

do PRODEMA Fortaleza, Brasil, v. 10, n. 1, p. 54-73, jan./jun. 2016 com classificação B4. 

• O Artigo 03 “Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e 

construção da resiliência – lições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região Serrana, 



28 

 

Brasil” foi extraído da Revista Ciência & Saúde Coletiva, 17(6):1577-1586, 2012 com 

classificação A2. 

• O Artigo 04 “Vulnerabilidade socioambiental, inundações e repercussões na Saúde 

em regiões periféricas: o caso de alagoas, Brasil! foi extraído da Revista Ciência & Saúde 

Coletiva, 19(9):3755-3762, 2014 com classificação A2. 

• O Artigo 05 “Índice de vulnerabilidade socioambiental: uma proposta metodológica 

utilizando o caso do Rio de Janeiro, Brasil” foi extraído da Revista Ciência & Saúde Coletiva, 

22(12):3933-3944, 2017 com classificação A2. 
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Quadro 1 – Síntese dos artigos analisados. 

 

N° TÍTULO AUTORES OBJETIVOS METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO 

01 

Avaliação das 

metodologias 

brasileiras de 

vulnerabilidade 

Socioambiental 

como decorrência 

da problemática 

urbana no Brasil. 

M.M.S. 

Maior/ 

G.A. 

Cândido 

Refletir e analisar as principais 

metodologias de avaliação da 

vulnerabilidade socioambiental 

propostas e aplicadas em 

contextos específicos no Brasil. 

Realizou-se através de 

um ensaio teórico- 

comparativo utilizando 

um conjunto de critérios 

de avaliação retiradas 

das variáveis existentes 

nos diversos modelos 

pesquisados de 

diferentes metodologias 

de estudo da 

vulnerabilidade. 

Os resultados apontam que os 

modelos foram contributivos 

para o avanço dos estudos da 

vulnerabilidade socioambiental 

no Brasil, possibilitando um 

diagnóstico preciso dos fatores 

que contribuem para acentuar e 

mitigar o fenômeno. 

 

Constatou-se que os modelos de 

estudo foram de grande 

importância para servir de base aos 

estudos da vulnerabilidade sócio 

ambiental no Brasil. No entanto, se 

faz necessário constantes 

adaptações das metodologias 

criadas, assim como a criação de 

novas metodologias que consigam 

traduzir fidedignamente a dinâmica 

e complexidade da urbanização, 

sobretudo para as comunidades 

mais carentes. 

02 

Metodologia para 

Mapeamento da 

Vulnerabilidade 

Socioambiental: 

Caso do 

Município de 

Caucaia, Estado 

do Ceará. 

C. N. 

Medeiros/ 

M. J. N. 

Souza 

Desenvolver uma metodologia 

que possibilite mapear a 

vulnerabilidade socioambiental, 

tendo como estudo de caso o 

município de Caucaia. 

Realizou-se uma análise 

integrada, usando 

ferramentas de 

geoprocessamento dos 

mapas de 

vulnerabilidade 

ambiental e social, 

possibilitando identificar 

as áreas com incidência 

de alta vulnerabilidade 

sócio ambiental. 

Foram identificadas as áreas 

com incidência de alta 

vulnerabilidade socioambiental. 

Áreas estas, em sua maioria, 

ocupadas de forma irregular, em 

locais de alta vulnerabilidade 

ambiental pela população em 

situação desfavorável no tocante 

à renda per capita, educação e 

moradia. 

O mapeamento da vulnerabilidade 

sócio ambiental de forma a 

contribuir para o planejamento das 

ações que proporcione o 

desenvolvimento sustentável, 

subsidiando, efetivamente, o 

processo de planejamento 

territorial no município de Caucaia. 

03 

Vulnerabilidade 

socioambiental, 

redução de riscos 

de desastres e 

construção da 

resiliência – 

lições do 

terremoto no Haiti 

C. M. 

Freitas/ 

M. L. 

Carvalho/ 

E. F. 

Ximenes/ 

E. F. 

Arraes/ 

Contribuir de forma conceitual, 

através dos exemplos de 

desastres em países com níveis 

de desenvolvimento diferentes, 

como o terremoto do Haiti e as 

chuvas fortes na Região Serrana 

(Rio de Janeiro, Brasil), 

demonstrando como a 

Pesquisa Bibliográfica. 

 

São apontados alguns dos 

desafios que a redução de riscos 

de desastres e a construção 

da resiliência exigem em 

contextos de vulnerabilidade 

socioambiental, o que inclui 

mudanças nos padrões de 

desenvolvimento social, 

Conclui que os riscos de desastres 

se constituem socialmente através 

de processos que se estruturam na 

dinâmica do desenvolvi- mento 

econômico e social, bem como da 

proteção social e ambiental. 

Além de que, são nestes processos 

que devem se fundamentar os 
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e das chuvas 

fortes na Região 

Serrana, Brasil. 

J. O. 

Gomes. 

vulnerabilidade socioambiental 

cria condições para os desastres, 

ao mesmo tempo em que limita 

as estratégias para prevenção e 

mitigação. 

econômico e ambiental 

orientados para a 

sustentabilidade ecológica e a 

justiça social como pilares do 

desenvolvimento sustentável 

conceitos e as práticas que 

constituem as bases para redução 

de riscos de desastres e da 

vulnerabilidade socioambiental, 

bem como para a construção da 

resiliência. 

04 

Vulnerabilidade 

socioambiental, 

inundações e 

repercussões na 

Saúde em regiões 

periféricas: o caso 

de alagoas, Brasil. 

N. C. F. 

Freire/ 

C. V. 

Bonfim/ 

C. E. 

Natenzon 

Analisar a vulnerabilidade 

socioambiental das populações 

afetadas por desastres, adotando 

como estudo de caso as 

inundações ocorridas no Estado 

de Alagoas, Brasil, em 2010. 

Pesquisa na base de 

dados da Scielo e 

Medline, livros, 

dissertações e teses. 

Além disso, foram 

levantadas e analisadas 

matérias publicadas na 

imprensa local e 

nacional sobre essas 

inundações. Foi 

realizada também uma 

visita à Colônia Prisional 

Santa Fé, localizada no 

município de União dos 

Palmares (AL), onde se 

encontra abrigada parte 

da população afetada por 

inundações. 

Chegou-se a conclusão que a 

vulnerabilidade resulta, entre 

outras coisas, de condições de 

vida precárias da população. E 

que mesmo entre os vulneráveis 

há alguns grupos que se tornam 

ainda mais vulneráveis 

vivenciando sem possibilidades 

de mudança uma situação de 

cronificação do desastre, de 

perpetuação do ciclo vicioso da 

pobreza e das precárias 

condições de vida. 

O estudo de caso serviu para 

problematizar os conceitos de risco 

a desastres e sua associação com a 

vulnerabilidade social, bem como a 

pertinência com o quadro histórico 

e social de Alagoas. 

05 

Índice de 

vulnerabilidade 

socioambiental: 

uma proposta 

metodológica 

utilizando o caso 

do Rio de Janeiro, 

Brasil. 

F. S. 

Malta/ 

E. M. 

Costa/ 

A. Magrini 

Identificar, caracterizar e 

analisar populações em situação 

de vulnerabilidade 

socioambiental no município do 

Rio de Janeiro, consolidando 

indicadores sociais, 

econômicos, ambientais, de 

saúde e de segurança pública, 

em um índice de síntese – o 

Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental. 

Foi baseada em análise 

multicritério de apoio à 

decisão integrada a um 

Sistema de Informação 

Geográfica. As fontes de 

dados utilizadas foram o 

Censo Demográfico do 

IBGE-2010, Fundação 

Geo-Rio e Instituto de 

Segurança Pública do 

estado do Rio de Janeiro. 

Os resultados demonstram que a 

vulnerabilidade socioambiental 

no Rio de Janeiro é agravada por 

situações de risco e degradação 

ambiental. Estes aspectos são 

acentuados pelo adensamento 

das áreas faveladas, onde os 

estratos mais vulneráveis 

residem, em um processo de 

exclusão ambiental e urbana. 

O estudo permite localizar 

espacialmente áreas mais 

vulneráveis, enfatizando a 

importância destas ferramentas 

para guiar alocação de recursos, 

formulação e implementação de 

políticas públicas mais adequadas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Artigo 01 publicado no Cad. Metrop.,  “Avaliação das metodologias brasileiras de 

vulnerabilidade socioambiental como decorrência da problemática urbana no Brasil” 

(MAIOR; CÂNDIDO, 2014), intenta refletir e analisar as principais metodologias de 

avaliação da vulnerabilidade socioambiental propostas e aplicadas em contextos específicos 

no Brasil, através de um ensaio teórico-comparativo utilizando um conjunto de critérios de 

avaliação retiradas das variáveis existentes nos diversos modelos pesquisados. 

Nesse contexto, Maior (2014) salienta que a preocupação dos estudos que envolvem a 

vulnerabilidade socioambiental, em contexto urbano latino-americano, é oferecer um painel 

sobre os fatores socioambientais que influenciam e são influenciados pela fixação da 

população pobre em áreas de risco, as quais podem gerar danos. Assim, especificamente no 

contexto geográfico brasileiro, desde o século passado, se tem presenciado um aumento 

demográfico urbano que traz consequências diretas na estruturação e ordem das principais 

cidades brasileiras, desregulando o sistema socioambiental, expondo a população citadina a 

uma situação crescente de vulnerabilidade, principalmente nas áreas centrais de preservação 

ou nas periféricas, onde os fatores de riscos ambientais se tornam desastrosos diante da 

instabilidade socioeconômica da população pobre.   

Quanto aos resultados obtidos, constatou-se que todos os modelos usam um mesmo 

procedimento metodológico, baseado em dados do IBGE e da sobreposição cartográfica dos 

riscos ambientais com os riscos sociais distribuídos no espaço urbano estudado, utilizando a 

análise multivariada. 

Diante do novo perfil da sociedade contemporânea, os problemas ambientais estão 

ancorados nos valores econômicos e sociais. Nesse sentido, Sheng (2001) salienta que os 

valores econômicos estão relacionados a valores sociais, como um subconjunto. Mesmo que 

os valores econômicos que ditem as atividades desempenhadas pelo homem, são os valores 

sociais que determinam as atitudes representativas e críticas para a solução dos problemas. 

Portanto, cabe à sociedade discutir e internalizar as questões ambientais como fator vitalício 

da permanência dos seres na Terra para que se torne mais acelerado o processo de 

amadurecimento e do aprimoramento das políticas em prol da melhoria da qualidade 

ambiental. 

Neste artigo concluiu-se que há uma necessidade de aprimoramento da dimensão 

ambiental, tratada de forma superficial nos estudos analisados, e a incorporação de outras 

variáveis para abarcar outras dimensões não contempladas nesses cinco modelos estudados. 
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Em relação às variáveis ambientais, Maior (2014) considera a necessidade de relevância aos 

indicadores relacionados à exposição de risco naturais existentes nos espaços urbanos do 

Brasil, como as enchentes, desmoronamentos, deslizamentos, vendavais, chuva de granizo e 

ciclones. Por outro lado, o estudo direcionado a uma só dimensão do risco ambiental, como os 

estudados por Alves (2006) e Almeida (2010) desconsideram a existência de outras ameaças 

que podem ocorrer no mesmo contexto geográfico, e, pior ainda, em um período temporal 

próximo, o que acarretaria uma maior vulnerabilidade.  

O Artigo 02, “Metodologia para Mapeamento da Vulnerabilidade Socioambiental: 

Caso do Município de Caucaia, Estado do Ceará” (MEDEIROS; SOUZA, 2016), foi realizado 

por meio de uma análise integrada de dados, usando ferramentas de geoprocessamento, dos 

mapas de vulnerabilidade ambiental e social identificaram-se as áreas com incidência de alta 

vulnerabilidade socioambiental, tendo por objetivo desenvolver uma metodologia que 

possibilite mapear este fenômeno, tendo como estudo de caso o município de Caucaia. 

Segundo Medeiros (2014), existe uma tendência mundial de aglomeração populacional 

em áreas urbanas devido ao acelerado processo de urbanização que vem ocorrendo nas 

últimas décadas. No caso do Brasil, a transição demográfica do meio rural para o urbano vem 

promovendo profundas mudanças na distribuição das pessoas no território.  

No artigo 02 que foi publicado pela REDE – Revista Eletrônica do PRODEMA, 

constatou-se que a vulnerabilidade corresponde a um conjunto de processos e condições 

resultantes de fatores ambientais, biológicos, sociais, econômicos e políticos que aumentam a 

suscetibilidade ao impacto de um determinado risco. Neste viés de análise, menciona-se que a 

vulnerabilidade social decorre de fenômenos, com causas e consequências distintas, os quais 

podem atingir de forma desigual a população residente em um determinado local.  

Desta forma, Penna e Ferreira (2014) definem a vulnerabilidade como um risco social, 

caracterizando-se pela concentração da precariedade (ou falta) de serviços coletivos e de 

investimentos públicos em infraestruturas (os ativos e as estruturas de oportunidades), que 

desse modo provocam a desproteção social das comunidades mais carentes. A vulnerabilidade 

pode ou não estar associada a riscos ambientais, como, por exemplo, moradias localizadas em 

áreas de alta declividade (perigo de deslizamentos e soterramentos de pessoas e habitações) 

ou sujeitas a enchentes. 

Pôde-se concluir neste artigo que, em relação à vulnerabilidade ambiental, a mesma 

refere-se ao conjunto integrado de fatores ambientais (ecológicos e biológicos) que diante de 

atividades humanas, ocorrentes ou que venham se manifestar, a mesma pode sofrer alterações 

afetando, total ou parcialmente, a estabilidade ecológica de um local.  
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Portanto, a vulnerabilidade ambiental pode ser compreendida a partir da análise das 

características ecodinâmicas dos sistemas ambientais, relacionando também à capacidade de 

resposta do meio físico aos efeitos adversos provocados por ações antropogênicas (SOUZA, 

2000; TAGLIANI, 2002; SANTOS e CALDEYRO, 2007).  

Por sua vez, a vulnerabilidade socioambiental congrega a vulnerabilidade ambiental e 

social de forma simultânea, materializando-se em certo território num dado recorte temporal 

(DESCHAMPS, 2004).   

O Artigo 03, publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva, “Vulnerabilidade 

socioambiental, redução de riscos de desastres e construção da resiliência – lições do 

terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região Serrana, Brasil” (FREITAS et al, 2012) de 

cunho bibliográfico visa através de uma contribuição de natureza conceitual e dos exemplos 

de desastres em países com níveis de desenvolvimento diferentes, o terremoto do Haiti e as 

chuvas fortes na Região Serrana (Rio de Janeiro, Brasil), demonstrar como a vulnerabilidade 

socioambiental cria condições para os desastres, ao mesmo tempo em que limita as estratégias 

para prevenção e mitigação. 

Freitas et al (2012) salientam que os riscos de desastres se constituem socialmente 

através de processos que se estruturam na dinâmica do desenvolvimento econômico e social, 

bem como da proteção social e ambiental. E é sobre estes processos que devem se 

fundamentar os conceitos e as práticas que constituem as bases para redução de riscos de 

desastres e da vulnerabilidade socioambiental, bem como para a construção da resiliência.  

No artigo 03 constatou-se que apesar das dificuldades de ordem prática, de 

aplicabilidade, o intuito da vulnerabilidade socioambiental vem se confirmando como uma 

forma de contribuir para a redução de riscos de desastres, devendo combinar um conjunto de 

políticas que previnam a ocorrência e limitem (mitigação e preparação) as consequências 

(perdas e danos) oriundas dos desastres. 

Concluiu-se, que a vulnerabilidade socioambiental é um aspecto central para 

compreensão dos desastres, não podendo desconsiderar que as capacidades de redução de 

riscos e de resiliência não podem ser descontextualizadas dos processos que as geram. Assim, 

para Freitas et al (2012) a questão de desenvolver habilidades e fortalecer as capacidades para 

tornar-se resiliente envolve mudanças de padrões, desde os cognitivos (o modo como se 

interpreta o mundo ao redor e seus eventos) até as políticas e ações que resultam nos 

macrodeterminantes sociais, econômicos e ambientais que resultam não só nos aspectos 

básicos do viver, mas também no acesso ao trabalho, renda, alimentação, educação, saúde, 

habitação, saneamento ambiental, entre outros, como também aonde se vive e se trabalha, 
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como o uso e ocupação do solo, e da gestão ambiental e apropriação dos recursos naturais, 

articulados e integrados com políticas sistêmicas orientadas para a sustentabilidade ecológica 

e a justiça social como pilares do desenvolvimento sustentável.  

O Artigo 04, publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva, “Vulnerabilidade 

socioambiental, inundações e repercussões na Saúde em regiões periféricas: o caso de 

Alagoas, Brasil” (FREIRE; BONFIM; NATENZON, 2014) foi construído através de 

pesquisas na base de dados Scielo e Medline, livros, dissertações e teses. Além disso, foram 

levantadas e analisadas matérias publicadas na imprensa local e nacional sobre essas 

inundações. Para levantamento de dados também foi realizada uma visita à Colônia Prisional 

Santa Fé, localizada no município de União dos Palmares (AL), onde se encontra abrigada 

parte da população afetada por inundações e tem por objetivo analisar a vulnerabilidade 

socioambiental das populações afetadas por desastres, adotando como estudo de caso as 

inundações ocorridas no Estado de Alagoas, Brasil, em 2010. 

Segundo Freire, Bonfim e Natenzon (2014) o crescimento da população global, a 

pobreza, a escassez de terra e a urbanização em diferentes muitos países têm aumentado o 

número de pessoas que vivem em áreas propensas a desastres. Em associação às mudanças 

climáticas, tais fatos têm provocado o aumento da ocorrência de desastres desencadeados e 

intensificados por eventos extremos. Nos últimos anos, as inundações aumentaram em 

frequência e intensidade nos centros urbanos seja em função das condições naturais ou das 

atividades humanas pelo desmatamento, degradação do solo, urbanização e drenagem urbana 

ineficiente. 

Nessa perspectiva, os desastres resultam de um evento adverso natural ou provocado 

pela ação humana, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e 

ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Por conseguinte, o desastre 

envolve os perigos naturais e a vulnerabilidade. 

Constatou-se, no artigo 04, que a conexão do conceito de vulnerabilidade com a saúde 

coletiva demonstra que, em condições de vulnerabilidade, não somente são maiores os riscos 

de sofrer doenças, lesões e óbitos com os desastres, mas que seus efeitos vão para além dos 

imediatos (óbitos e doenças), prolongando-se no tempo e cronificando precárias condições de 

vida e saúde. No futuro, as inundações apresentarão uma maior frequência, intensidade e 

gravidade. Portanto, a atuação da saúde deverá acontecer nas estratégias de prevenção, 

atenção e monitoramento para as áreas geográficas de maior exposição à periculosidade 

natural, associada à ocupação por populações com maior vulnerabilidade social. 
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Vale ressaltar que a vulnerabilidade resulta, entre outras coisas, de condições de vida 

precárias. Mesmo entre os vulneráveis há alguns grupos que se tornam ainda mais 

vulneráveis, vivenciando sem possibilidades de mudança uma situação de cronificação do 

desastre, de perpetuação do ciclo vicioso da pobreza e das precárias condições de vida. 

Neste artigo concluiu-se que o estudo de caso serviu para problematizar os conceitos 

de risco a desastres e sua associação com a vulnerabilidade social, bem como a pertinência 

com o quadro histórico e social de Alagoas, além de mostrar que é possível prevenir e mitigar 

os desastres adotando medidas que permitam evitar impactos negativos sobre a população, 

sobre os bens, serviços e claro, sobre o meio ambiente. 

O Artigo 05, publicado na Revista Ciência & Saúde Coletiva, “Índice de 

vulnerabilidade socioambiental: uma proposta metodológica utilizando o caso do Rio de 

Janeiro, Brasil” (MALTA; COSTA; MAGRINI, 2017) foi um estudo realizado por pesquisa 

bibliográfica com o objetivo de identificar, caracterizar e analisar populações em situação de 

vulnerabilidade socioambiental no município do Rio de Janeiro, consolidando indicadores 

sociais, econômicos, ambientais, de saúde e de segurança pública, em um índice de síntese – o 

Índice de Vulnerabilidade Socioambiental. 

Nesse contexto, Malta, Costa e Magrini (2017) frisam que o termo vulnerabilidade 

tornou-se palavra-chave nos estudos sobre risco ambiental e mudanças climáticas. Ao mesmo 

tempo, em que esta pode ser uma das razões para a sua crescente popularidade. Neste 

contexto, o mesmo ressalta as diversas definições sobre vulnerabilidade que emergiram e são 

utilizadas em diferentes contextos disciplinares, e que estão relacionadas à sustentabilidade, 

aos riscos naturais e ambientais, além do contexto das mudanças climáticas, quer nas áreas 

sociais e econômicas.  

Nesse artigo constatou-se que a questão da vulnerabilidade é complexa e que cada 

situação, população vulnerável ou região possui a necessidade de uma informação específica, 

e por esse motivo existem diversos índices, cada um desenvolvido para uma determinada 

realidade, com objetivos e utilizações diversas.  

Desta forma percebe-se o objetivo do presente estudo consiste em identificar, 

caracterizar e analisar as populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, por meio 

da construção de um índice representativo de variáveis sociais, econômicas, de infraestrutura 

urbana, ambientais, de saúde e de segurança pública. 

Concluiu-se, então, que o presente artigo espera contribuir, de forma satisfatória, com 

subsídios para o suporte à formulação e implantação de políticas públicas, pois para estas 
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ações é fundamental localizar espacialmente as áreas que concentram os segmentos 

populacionais mais vulneráveis nas dimensões consideradas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os cinco artigos em estudo contribuíram de forma satisfatória para a importância dos 

estudos da vulnerabilidade socioambiental no Brasil, o que permite um progresso por meio do 

uso de novas técnicas e ferramentas, as quais possibilitaram um diagnóstico favorável dos 

fatores que contribuíam para vulnerabilidade socioambiental no contexto brasileiro, em cada 

especificidade territorial e temporal considerada. 

Verifica-se uma evolução da importância do tema, não só para o meio ambiente como 

fator intrínseco, mas também para o desenvolvimento econômico do país ao perpassar pelos 

diversos caminhos que trilham o ordenamento territorial. Com o objetivo de promover uma 

melhor qualidade de vida e ambiental, a vulnerabilidade socioambiental se estabelece como 

uma diretriz para o desempenho das atividades econômicas, além de estabelecer parâmetros 

para as relações desenvolvimentistas do campo social e ambiental, além da economia e dos 

recursos naturais que se tornaram fatores fundamentais para possibilitar, ou não, a 

implantação de empreendimentos e o desenvolvimento da cidade. 

Considera-se a vulnerabilidade socioambiental como um instrumento capaz de 

promover a aplicação de medidas sustentáveis em consonância com o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Partindo desta perspectiva é possível utilizar-se da vulnerabilidade 

socioambiental para um melhor planejamento territorial e gestão ambiental do território da 

cidade.  Através de mapeamentos de índices sociais, ambientais, torna-se possível identificar 

as relações entre a distribuição do espaço e os problemas socioambientais nas cidades, 

proporcionado assim, uma visão da distribuição espacial das vulnerabilidades, possibilitando 

ao poder público atuar de forma coerentemente com as proposições da sustentabilidade, haja 

vista o ordenamento territorial, pois os diagnósticos ambientais e os programas de mitigação 

e/ou compensação, quando elaborados com real compromisso ético, social e ambiental, são as 

ferramentas que permeiam o equilíbrio entre as ações antrópicas e a conservação do meio 

ambiente.  

Tendo-se como base o diploma legal citado pode-se concluir que o alicerce para que o 

homem tenha direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida (CF/1988, art. 225), é a existência da ética ambiental 

como instrumento de reflexão sobre a posição do homem como ocupante qualificado e 
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privilegiado do meio ambiente, não podendo transformar os recursos naturais, ambientais e 

sociais em patrimônio de domínio de um único grupo (oligárquico) na direção dos negócios 

públicos (BRASIL, 1998). 

Mesmo que se constatem posturas antiéticas e processos duvidosos no decorrer das 

ações que ordenam o desenvolvimento socioambiental da cidade, é de grande importância o 

crescimento das políticas ambientais brasileiras que se colocam em constante ascensão para o 

melhor desempenho das práticas de sustentabilidade. Outro ponto positivo que a 

vulnerabilidade coloca dentro do cenário socioambiental é o princípio da co-responsabilidade, 

que convida os atores sociais para a tomada de decisões e posturas que se voltem, mesmo que 

indiretamente, para o desenvolvimento social e ambiental. 

Os mecanismos teóricos para a vulnerabilidade socioambiental estão ao dispor da 

sociedade. Entre esses mecanismos, a formulação de índices mostra-se eficiente na busca da 

proteção e preservação do meio ambiente e no aperfeiçoamento dos mecanismos de definição 

das prioridades nas políticas públicas. 

Vale salientar que os problemas ambientais surgem quando pela falta de compromisso 

socioambiental nas esferas que competem o poder de ação, ou seja, os órgãos ambientais, a 

sociedade como um todo, e empreendedores. Quando estes se movem pelos lucros das 

atividades, deixam prevalecer, exclusivamente, os valores econômicos nas tomadas de 

decisões, permitindo ações que nem sempre contemplam o meio ambiente com a totalidade de 

seu valor. Sendo a legislação ambiental ainda permissiva e fragmentada, torna-se possível que 

ações sejam implantadas legalmente, no âmbito jurídico, mas que não atendam aos princípios 

éticos ambientais. 

Constata-se que no Brasil existe um grande potencial para dar um salto qualitativo em 

diversas áreas, inclusive na questão do ordenamento territorial, devendo associar medidas de 

caráter ético, social, econômico e ambiental que realizem a máxima da legislação ambiental 

brasileira. No entanto, no que diz respeito ao uso e ocupação do solo ainda falta 

conscientização para uma ocupação ordenada, equilibrada e justa.  
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CAPÍTULO II – VULNERABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL, 

SOCIOAMBIENTAL E MEIO AMBIENTE: CONCEITOS E CONCEPÇÕES. 

 

O artigo com o título Vulnerabilidade Social, Ambiental, Socioambiental e Meio 

Ambiente: Conceitos e Concepções, tem como objetivo conhecer os conceitos e concepções 

que identificam a vulnerabilidade, seja ela, social, ambiental ou socioambiental, bem como 

distinguir os tipos de vulnerabilidade; identificar os fatores de vulnerabilidade social, 

ambiental e socioambiental; e, analisar o papel das políticas públicas na amenização das 

vulnerabilidades. O artigo ainda irá passar pela fase de escolha de periódico a ser submetido 

após as considerações da banca. 
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RESUMO 

 

A crescente exigência de operacionalização dos conceitos científicos faz com que estes sejam propostos como 

desenho de intervenção. Nesse contexto, o objetivo desse estudo é conhecer os conceitos e concepções que 

identificam a vulnerabilidade, seja ela, social, ambiental ou socioambiental, bem como distinguir os tipos de 

vulnerabilidade; identificar os fatores de vulnerabilidade social, ambiental e socioambiental; e, analisar o papel 

das políticas públicas na amenização das vulnerabilidades. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

com abordagem descritiva. Constatou-se que as pessoas de modo geral, precisam ter conhecimento dos riscos e 

das vulnerabilidades que são permanentemente observadas nas cidades. A rápida e intensa alteração das 

paisagens naturais em paisagens artificiais geradas, sobretudo, pelas construções humanas, e que caracterizam os 

espaços urbanos, resulta em inúmeros problemas para as cidades, necessitando de políticas públicas para que 

sejam criados mecanismos de defesa para os fatores de riscos para que todos juntos possam superar as 

vulnerabilidades sejam elas, sociais, ambientais ou socioambientais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fragilidade. Problemas Sociais. Problemas Ambientais. Problemas Socioambientais. 

Meio ambiente  

 

ABSTRACT 

 

The increasing requirement for the operationalization of scientific concepts makes them proposed as an 

intervention design. In this context, the objective of this study is to know the concepts and conceptions that 

identify vulnerability, be it social, environmental or socio-environmental, as well as to distinguish the types of 

vulnerability; identify social, environmental and socio-environmental vulnerability factors; and, analyze the role 

of public policies in mitigating vulnerabilities. For that, a bibliographical research with a descriptive approach 

was carried out. It was found that people in general need to be aware of the risks and vulnerabilities that are 

permanently observed in cities. The rapid and intense alteration of the natural landscapes in artificial landscapes 

generated, above all, by the human constructions, and that characterize the urban spaces, results in numerous 

problems for the cities, necessitating public policies so that mechanisms of defense are created for the factors of 

risks so that all together they can overcome the vulnerabilities be they, social, environmental or 

socioenvironmental. 

 

KEYWORDS: Fragility. Social problems. Environmental Problems, Socioenvironmental Problems. 

Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É incontestável os avanços que ocorreram com a Revolução Industrial, uma vez que 

produziu inovações, sofisticaram e impulsionaram a ascensão de todos os setores e 

transformou o modo de vida da sociedade, no entanto, os resultados desse modelo 

desenvolvimentista de crescimento a todo custo resultaram no surgimento de uma “Sociedade 

de Risco” nas palavras de Beck (2011). Portanto, essas atuais transformações foram frutos dos 

anos de 1930 quando se deu a Primeira Revolução Industrial. 

Assim, na visão de Beck (2011), a sociedade industrial, marcada pela produção e 

distribuição de bens, foi substituída pela sociedade de risco, onde a distribuição dos riscos não 

corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas próprias da primeira 

modernidade, mas ao desenvolvimento científico e técnico. Como a ciência e a técnica 

contradizem-se, volta-se a buscar o conhecimento no cotidiano e não mais em laboratórios. 

Desse modo, a produção de riscos gerados pelo homem que se refletem em seu próprio bem-

estar é um fenômeno de reflexividade decorrente do sistema industrial tecnológico, o qual está 

à mercê da natureza. 

 Nos últimos anos, há pesquisas voltadas ao estudo da vulnerabilidade e do risco 

ambientais. O entendimento passou a ser o de que os riscos têm origem no próprio 

desenvolvimento científico e tecnológico que, apesar de seus avanços positivos, adicionam a 

estes certas incertezas. Hoje se reconhece que por meio dessa perspectiva é possível abordar, 

em sua complexidade, as questões envolvendo os temas risco e vulnerabilidade 

(BARCELLOS; OLIVEIRA, 2010). 

Nas últimas décadas foram visíveis às transformações promovidas pelas atividades 

humanas nos ambientais naturais gerando problemas ambientais em escala global nunca antes 

visto na história da humanidade. Contudo, esses problemas não se manifestam de forma 

uniforme em todo o território. Ocorrem com mais intensidade nos espaços ocupados por 

populações mais vulneráveis que não são capazes de absorver esses distúrbios ou se recuperar 

após a ocorrência das situações de crise (SANTOS, 2015). 

As transformações colocam toda e qualquer sociedade à mercê de um ou mais riscos, 

sendo eles inerentes à vida e à evolução de qualquer coletividade humana. Ainda 

recentemente os eventos naturais extremos representavam os maiores riscos para a sociedade, 

embora se observe que as populações que vivem no tempo lento, sejam as mais afetadas pelas 

excepcionalidades da natureza. A urbanização generalizada que marca o atual momento da 

humanidade, ou seja, um mundo eminentemente urbano, ao promover a acumulação de 
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homens e atividades em espaços restritos, faz das cidades lugares altamente vulneráveis a 

qualquer agente perturbador, quer seja exógeno ou endógeno, natural ou técnico. Estima-se 

que 2/3 das vítimas de catástrofes são urbanas (MENDONÇA; LEITÃO, 2008). A referência 

tem dez anos. 

A preocupação dos estudos que tratam da vulnerabilidade socioambiental, em contexto 

urbano latino-americano, é mostrar os fatores socioambientais que influenciam e são 

influenciados pela fixação da população pobre em áreas de risco, as quais podem gerar danos. 

Assim, a vulnerabilidade socioambiental urbana está relacionada aos fenômenos de 

adensamento populacional, à segregação espacial urbana, aos processos de exclusão social e 

às injustiças ambientais, processos ligados diretamente ao aumento demográfico e à falta de 

políticas públicas eficazes (MAIOR; CÂNDIDO, 2014). 

A intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil tem sido acompanhada por um 

processo de metropolização, isto é, concentração demográfica nas grandes cidades e formação 

de regiões metropolitanas. Isso significa que as grandes cidades, sobretudo as metrópoles, têm 

crescido em um ritmo superior ao das pequenas e médias cidades. Com o crescimento 

acelerado das grandes cidades, certos problemas urbanos são potencializados e adquirem um 

caráter de vulnerabilidade ambiental, propenso a processos antropogênicos induzidos 

(BARCELLOS; OLIVEIRA, 2010). 

Diante do exposto, verifica-se que um conjunto de problemas ambientais estão 

presentes na sociedade e se refletem de forma predatória de apropriação da natureza. A 

degradação ambiental surge como produto das relações dos grupos sociais entre si e com o 

meio em que vivem. Dessa forma surgem as desigualdades sociais resultantes das 

desigualdades espaciais, ou seja, das transformações das relações entre homem e meio, 

homem e homem. Nesse contexto, pergunta-se: Qual o nível de conhecimento da população 

de uma cidade em relação às vulnerabilidades e das políticas existentes para amenizar as 

vulnerabilidades sociais, ambientais e socioambientais? 

O interesse em estudar esse tema surgiu da constatação de que devido as 

desigualdades sociais, a vulnerabilidade socioambiental se manifesta de forma distinta e com 

diferentes intensidades. Assim, veio a curiosidade de conhecer todas as concepções que giram 

em torno da vulnerabilidade para em um segundo momento saber reconhecer o nível de 

vulnerabilidade de uma determinada cidade e compreender assim a sua divisão espacial. 

A relevância em estudar as vulnerabilidades existentes em uma cidade reside no fato 

de que ao reconhecer os riscos naturais, podem-se realizar ações de combate aos seus efeitos 
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e, ainda, reforça a ideia de que natureza e sociedade devem ser articuladas juntas para o bom 

planejamento e gestão urbana. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica por expressar ideias e apreciações de diversos 

autores. Conforme diz Vergara (2004), pesquisa bibliográfica é o estudo fundamentado com 

base em material publicado em livros, jornais, revistas e outros materiais de fácil acesso ao 

público em geral. 

No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo a utilização dos resultados, pura, 

visto ser realizada apenas com o intuito de ampliar os conhecimentos. Segundo a abordagem, 

é qualitativa, com a apreciação da realidade no que concerne ao tema vulnerabilidade. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa é descritiva, descrevendo, explicando, classificando e esclarecendo o 

problema apresentado; e exploratória, uma vez que procurará aprimorar ideias, buscando 

maiores informações sobre a temática em foco. 

Trata-se ainda de estudo descritivo que segundo Gil (2002, p. 42) tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno. De acordo 

com este autor, dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo 

estudar as características de um grupo. As pesquisas descritivas caracterizam-se 

frequentemente como estudos que procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras 

nas respostas obtidas. A sua valorização está baseada na premissa que os problemas podem 

ser resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e análise de 

observações objetivas e diretas.  

Desse modo, esse estudo tem como objetivo conhecer os conceitos, fatores e 

concepções que definem e identificam a vulnerabilidade, seja ela, social, ambiental ou 

socioambiental.  

 

2. VULNERABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE 

 

2.1 Vulnerabilidade: um conceito multidimensional 

 

A partir dos anos 80, o termo vulnerabilidade tornou-se palavra-chave nos estudos do 

meio ambiente. Mesmo com sua crescente popularidade, o vocábulo “vulnerabilidade” é 

bastante difuso, fazendo emergir definições em diferentes contextos disciplinares, quer 

relacionada a sustentabilidade, aos riscos naturais e ambientais e, até mesmo, nas áreas sociais 

e econômicas. Adquiriu relevância no contexto da saúde (MALTA; COSTA; MAGRINI, 

2017). 
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Diante do aumento de eventos que se apresentam para as pessoas em forma de riscos e 

perigos, o termo vulnerabilidade ganha espaço nos diferentes contextos, variando conforme 

determinados conceitos e paradigmas aos quais esteja atrelado, fazendo ressurgir a pluralidade 

de atores e perspectivas envolvidas. Essa pluralidade de noções dificulta o consenso 

necessário para avançar na questão da redução de desastres (MARTINS; TAVANTI; SPINK, 

2016). 

A complexidade do conceito de vulnerabilidade se coloca como mediador, envolvendo 

ações e mecanismos de enfrentamento dos riscos, orientando intervenções a partir da 

representação de cenários de múltiplas relações entre elementos de natureza diversa 

(SEVALHO, 2018).   

Por outro lado, essa discussão tem ganhado relevância em primeiro lugar, porque o 

sentimento de “estar ou sentir-se vulnerável” se intensifica diante de uma “sociedade de 

riscos” crescentes, e, depois, porque a sua multidimensionalidade permite a sua utilização por 

diversas áreas científicas, a maioria das vezes com sentidos não coincidentes. Embora não 

apresentem um maior consenso entre os sentidos nas diversas áreas que se apresenta, têm 

elementos comuns que permitem estabelecer uma definição mais geral do que possa se 

considerar como vulnerabilidade socioambiental (JATOBÁ, 2011). 

De acordo com a proposta de Beck (2011), os principais componentes do risco são: 

conteúdo teórico; conteúdo normativo; pluralidade de definições conflitantes; componente de 

futuro. O conteúdo teórico diferencia risco de riqueza, podendo-se conceituar risco como 

produto não intencional do processo de modernização. Quanto ao conteúdo normativo, 

defende que há uma ética implícita no conceito de risco, abrindo-se novas possibilidades de 

simbiose entre as ciências naturais e as sociais. Enquanto pluralidade de definições 

conflitantes, o autor relata que a ciência não consegue, com um cálculo objetivo de risco 

baseado na probabilidade, apaziguar os diferentes valores e interesses sociais em jogo. Por 

fim, o elemento “futuro” refere-se à conceituação de risco como algo que não aconteceu, mas 

é uma ameaça, uma projeção de perigos futuros. Nesse sentido, ao reivindicar ações de 

controle, de mitigação e se, possível, ações que evitem sua realização, este futuro indesejável 

determina a ação no presente da sociedade do risco. 

O conceito de vulnerabilidade refere-se a grupos sociais específicos que se encontram 

em um dado território, expostos a um determinado fenômeno e fragilizados quanto a sua 

capacidade de compreender e enfrentar esses riscos. É essa característica que torna a 

vulnerabilidade um conceito-chave para uma análise integrada e contextualizada dos riscos, 

visto que traz à tona, ao mesmo tempo, questões éticas, políticas, físicas e técnicas (SANTOS, 
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2015). Assim, pode-se entender a vulnerabilidade como um conjunto de situações que 

expõem a pessoa a uma situação de carência sem que possa responder com seus próprios 

recursos ao que lhe afeta. 

Entende-se a vulnerabilidade como um processo que envolve tanto a dinâmica social 

em que as populações mais afetadas são aquelas com menos condições de se protegerem do 

rico quanto às condições ambientais. Nessa perspectiva, a vulnerabilidade pode se prender a 

condições sociais, culturais e, até mesmo, a desastres naturais. 

Numa perspectiva transdisciplinar, o conceito de vulnerabilidade favorece uma 

abordagem integradora, ampliando o diálogo entre os diversos campos disciplinares e seus 

paradigmas. Esta abordagem integradora ajuda a compreensão dos problemas ambientais 

complexos pelos que passam a cidade contemporânea, especialmente quando se refere à 

noção de qualidade de vida urbana. Conceitos integradores tem a capacidade de fornecer 

analogias e metáforas que facilitam a comunicação entre os distintos paradigmas, profissional 

e não especialistas envolvidos nas discussões do conceito (GALLO, 2017). 

Penna e Ferreira (2014) definem a vulnerabilidade como um risco social, 

caracterizando-se pela falta de serviços coletivos e de investimentos públicos em 

infraestruturas, promovendo a desproteção social das comunidades mais carentes. Vale 

salientar que vulnerabilidade pode ou não estar associada a riscos ambientais. 

A experiência de Alexander (2011) atrela a vulnerabilidade a uma dialética entre os 

fatores que aumentam os riscos e aqueles que os diminuem, que são os chamados de fatores 

de atenuação, bem como a percepção da população e de agentes envolvidos. 

Kaztman (1999; 2000) analisa a vulnerabilidade a partir da existência, ou não, por 

parte dos indivíduos ou das famílias, de ativos disponíveis e capazes de enfrentar 

determinadas situações de risco. Nessa perspectiva, o conceito de capital para os grupos 

vulneráveis pode capacitá-los a aproveitar as oportunidades disponíveis em distintos âmbitos 

socioeconômicos, e que influencia o estado de respostas diante das situações de risco. 

O conceito de vulnerabilidade correlaciona-se a uma construção teórica, anterior a ela, 

definida como exclusão social, que foi tomada como ponto de referência para a caracterização 

de situações sociais-limite, de pobreza ou marginalidade, e para a consequente formulação de 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento destas questões (MAIOR; CÂNDIDO, 

2014). Nesse sentido, o fato de existirem indivíduos em uma situação vulnerável faz com que 

exista uma desigualdade na sociedade. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(UNESCO), vulnerabilidade social é um resultado negativo da relação entre a disponibilidade 
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dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à 

estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm do Estado, do mercado 

e da sociedade. A vulnerabilidade inclui situações de pobreza, mas não se limita a ela 

(CANÇADO; SOUZA; CARDOSO, 2014). 

Contudo, vale salientar que vulnerabilidade não é apenas uma guinada ideológica, mas 

envolve ainda as alterações que deslocaram o risco de um espaço circunscrito para o próprio 

mecanismo da reprodução social. Razão pela qual, a incerteza torna-se um elemento chave 

para a compreensão dos novos arranjos socioespaciais em várias escalas, tornando-se um 

conceito promissor para operacionalizar a compreensão desta situação vivida em toda parte 

(MARANDOLA JR; HOGAN, 2006). 

Portanto, a vulnerabilidade é o potencial para a perda que inclui quer elementos de 

exposição ao risco, quer de propensão. Os indivíduos estão constantemente sujeitos a 

situações que implicam um maior ou menor grau de vulnerabilidade, e por vezes colocam-se 

noutras tantas que os deixam ainda mais vulneráveis. Assim, pode-se dizer que a 

vulnerabilidade é como se fosse uma condição inerente à nossa condição humana, mas que 

todos acham que podem fugir dela. 

 

2.2 Vulnerabilidade Social 

 

Um dos consensos sobre o conceito de vulnerabilidade social é de que o mesmo 

apresenta um caráter multidimensional. O seu conceito está ligado tanto às características 

próprias dos indivíduos ou famílias, como seus bens e características demográficas, quanto 

àquelas relativas ao meio social onde esses estão inseridos (CORREIA, 2016). 

A definição de vulnerabilidade social comporta três fatores. O primeiro é a exposição 

a risco, que está associada a indivíduos, a famílias e a comunidade e não a lugares. O segundo 

é a estrutura de oportunidades que se apresenta como um suporte para as pessoas enfrentarem 

os riscos. A terceira é a capacidade de respostas aos riscos (COELHO; COSTA, 2017). 

A vulnerabilidade social é associada à exposição ao risco que se dá pelas condições 

ambientais e sociais. Os problemas socioambientais estão relacionados à ocupação humana 

desordenada em áreas suscetíveis a inundações, poluição dos recursos hídricos, poluição 

atmosférica etc. Além destas condições associadas à carência de infraestrutura, como por 

exemplo, precariedade habitacional, ausência de esgotamento, coleta de lixo, obras de 

contenção de encostas entre outros, aumentam ainda mais a exposição aos riscos. Além disso, 
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vale ressaltar que a vulnerabilidade social se apresenta, principalmente, nos processos de 

urbanização (COELHO; COSTA, 2017). 

Tanto a vulnerabilidade biológica quanto a existencial e social se apresentam como 

uma constelação de eventos que ameaçam conduzir a uma precipitação catastrófica, que se 

apresenta de duas formas: como a situação originária de uma limitação normativa vital ou 

como a impossibilidade de afirmação e exercício da liberdade e autonomia relativa. Se 

acreditarmos que essas dimensões são inextricáveis, então, a vulnerabilidade é 

multidimensional e inespecífica, porque seus efeitos e desenlaces perturbam o indivíduo como 

um todo (OVIEDO; CZERESNIA, 2015). 

A vulnerabilidade social traduz a propensão da população para os impactos negativos 

dos perigos e dos desastres e identifica as características da população que aumentam ou 

diminuem a sua capacidade de preparação para resposta e recuperação de um acontecimento 

perigoso ou de um desastre. Além disso, ajuda a compreender a distribuição dos riscos e das 

perdas potenciais, ou seja, a relação existente entre populações vulneráveis e ambientes 

naturais vulneráveis (CUTTER, 2011). 

As avaliações da vulnerabilidade social, em sua maioria são procedidas a partir do 

entendimento da realidade socioeconômica em determinado território. Nesse contexto, duas 

variáveis são deveras importantes para um adequado entendimento dessa realidade, que são a 

história econômica e social, e o uso e exploração atual do solo e dos recursos ambientais. 

Mesmo sendo essas duas variáveis importantes indicadores da realidade socioeconômica e 

cultural de um determinado território, elas não são isoladas, visto que dentro de uma mesma 

categoria de uso podem existir diferenças que definem condições específicas (SANTOS, 

2015). 

Diante do acima exposto, pode-se dizer que a vulnerabilidade social caracteriza a 

condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou 

famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente em relação aos fatores 

socioeconômicos. 

 

2.3 Vulnerabilidade Ambiental 

 

A preocupação com a relação população-ambiente está presente no trabalho dos 

geógrafos desde que estes despertaram para os impactos da ação humana sobre o ambiente. 

Desse modo, antes mesmo dos indivíduos se alertares para a finitude do planeta, os geógrafos 
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estavam entre os que já se preocupavam com os limites dos recursos naturais em virtude das 

exigências crescentes do contingente populacional (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004). 

A vulnerabilidade ambiental está voltada para uma abordagem mais geográfica, que se 

baseia numa linha de análise sobre desastres naturais e avaliação do risco (DIAS, 2013). 

Desse modo, as condições naturais ou ambientais que ajudam a compreender a exposição ao 

risco têm geralmente por base informação provenientes das ciências naturais. A análise do 

ambiente construído ou das infraestruturas esta adstrita às ciências da engenharia, incluindo 

tanto medições das infraestruturas críticas, como do edificado. (CUTTER, 2011). 

A vulnerabilidade ambiental refere-se ao conjunto integrado de fatores ambientais que 

diante de atividades humanas, ocorrentes ou que venham se manifestar, poderá sofrer 

alterações afetando, total ou parcialmente, a estabilidade ecológica de um local. Pode ser 

compreendida a partir da análise das características ecodinâmicas dos sistemas ambientais, 

relacionando também à capacidade de resposta do meio físico aos efeitos adversos 

provocados por ações antropogênicas (MEDEIROS; SOUZA, 2016). 

A vulnerabilidade pode ser definida como uma situação em que o meio físico está 

vulnerável às pressões humanas, onde geralmente presencia-se três fatores: exposição ao 

risco; incapacidade de reação; e dificuldade de adaptação diante da materialização do risco. 

Para Tagliani (2002) e Metzger et al (2006), a vulnerabilidade ambiental relaciona-se ao grau 

de susceptibilidade de um sistema aos efeitos negativos provenientes de mudanças globais. 

As definições de vulnerabilidade, usualmente, atrelam um ou mais dos seguintes 

fatores: exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa ou de resposta do sistema. O estudo 

desses fatores permite a avaliação da maior ou menor vulnerabilidade de um sistema a 

determinadas questões ambientais. A exposição significa o grau, duração ou extensão em que 

o sistema está em contato com perturbações. A sensibilidade está relacionada à extensão ou ao 

grau em que um sistema pode absorver as pressões sem sofrer alterações no longo prazo. A 

capacidade adaptativa é a habilidade do sistema de se ajustar a um dano ocorrido, fazer uso de 

recursos ou oportunidades ou responder a mudanças ambientais que venham a ocorrer. Nesse 

contexto, um sistema é mais vulnerável quanto maiores as pressões, maior a sensibilidade do 

meio e menor sua capacidade adaptativa (MILANEZI; PEREIRA, 2016). 

A ideia de vulnerabilidade ambiental segue a tradição no campo da geografia brasileira 

que a relaciona com a extensão da manifestação espacial dos riscos e das situações de 

degradação ambiental em determinada área. No âmbito da geografia, Alves (2006, p. 47) frisa 

que “... a vulnerabilidade ambiental tem sido discutida em termos territoriais (regiões e 

ecossistemas).”, ou seja, a dimensão espacial é quem define esse tipo de vulnerabilidade. 
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2.4 Vulnerabilidade Socioambiental 

 

Utiliza-se o conceito de vulnerabilidade para representar uma propriedade específica à 

localidade, ou seja, geograficamente localizada, mas com efeitos diferentes de acordo com as 

características sociodemográficas e econômicas da população da região, e da mesma forma, a 

sua capacidade de resposta. Desse modo, a noção de vulnerabilidade pode ser entendida como 

uma suscetibilidade a determinados riscos. Portanto, a vulnerabilidade socioambiental é um 

processo que envolve tanto a dinâmica social quanto as condições ambientais (HOGAN et al, 

2001) 

Para Deschamps (2004), a vulnerabilidade socioambiental pode ser definida como 

uma área onde coexistem riscos ambientais e populações em situação de vulnerabilidade 

social. Desse modo, pode-se dizer que a maior parte das áreas de alta vulnerabilidade social 

coexiste com as de maior fragilidade ambiental, estas representadas por áreas sujeitas a 

inundações, deslizamentos e soterramentos. A população que lá se instala, pelas suas 

condições sociais, não tem como enfrentar as adversidades daqueles ambientes, ampliando 

ainda mais os problemas socioambientais. 

O desenvolvimento desigual e concentrado provoca deterioração das condições de 

vida da população, particularmente no que diz respeito à localização no território e, como 

decorrência, às condições de moradia e de acesso aos serviços e equipamentos de consumo 

coletivo. A fragmentação urbana nas cidades se expressa em níveis crescentes de segregação 

residencial. Esta constitui um dos determinantes do processo de manutenção e reprodução da 

pobreza e da desigualdade social e, assim, gerando a vulnerabilidade socioambiental 

(COSTA; DANTAS, 2009). 

Por sua vez, a vulnerabilidade socioambiental congrega simultaneamente a 

vulnerabilidade ambiental e social materializando-se em certo território num dado espaço de 

tempo. Para Santos (2011), a vulnerabilidade socioambiental envolve o conhecimento das 

condições morfodinâmicas dos sistemas ambientais ensejando a vulnerabilidade ambiental. 

Os riscos socioambientais, contudo, não podem ser definidos somente com suporte em 

aspectos naturais, eles constituem a associação desses fenômenos com a capacidade de 

proteção dos grupos sociais, ou seja, da vulnerabilidade social. 

Nesse sentido, a vulnerabilidade socioambiental corresponde a um local onde 

coexistem ambientes e populações em situação de risco, expondo os indivíduos às 

adversidades decorrentes de fenômenos naturais e sociais, tais como inundações ou enchentes, 
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deslizamentos de terra, soterramentos, erosão marinha, secas recorrentes, acometimentos de 

doenças, perdas de emprego, recessão econômica, entre outras (MEDEIROS; SOUZA, 2016). 

Entender as vulnerabilidades e mensurá-las é o primeiro passo para relacionar os 

diversos aspectos de uma realidade complexa. Desse modo, na busca de compreender as 

interações entre ambiente e cidades, o conceito de vulnerabilidade permitiria incorporar tanto 

as dimensões geofísicas, como os processos sociais que interferem na capacidade das pessoas 

de enfrentar tais problemas. De certa maneira, a vulnerabilidade não deve ser entendida como 

uma medida única, mas relacional, onde dinâmicas naturais semelhantes podem ser mais ou 

menos impactantes, dependendo das interações ou combinações de características sociais 

existentes neste contexto (OJIMA, 2012). 

A vulnerabilidade é uma noção multidimensional, à medida que afeta indivíduos, 

grupos e comunidade em planos distintos de seu bem-estar, de diferentes formas e 

intensidade. A vulnerabilidade social de pessoas, famílias ou comunidade são entendidas 

como uma combinação de fatores que possam produzir uma deterioração de seu nível de bem-

estar, em consequência de sua exposição a determinados tipos de riscos. Dentre estes fatores 

estão: a fragilidade ou desproteção ante as mudanças originadas em seu entorno, o desamparo 

institucional dos cidadãos pelo Estado; a debilidade interna dos indivíduos ou famílias para 

realizar mudanças necessárias a fim de aproveitar o conjunto de oportunidades que se 

apresenta; a insegurança permanente que paralisa, incapacita e desmotiva no sentido de pensar 

estratégias e realizar ações com o objetivo de lograr melhores condições de vida (COSTA, 

2009). 

Deste modo, a vulnerabilidade socioambiental pode ser definida como um espaço onde 

coexistem ambientes e populações em situação de risco, expondo aos indivíduos e os grupos 

sociais às adversidades decorrentes de fenômenos naturais severos (ZANELLA et al, 2013). 

 

2.5 Risco Ambiental 

 

Atualmente, os riscos ocupam lugar de destaque na sociedade contemporânea, devido 

ao aumento da ocorrência de desastres, a eclosão da crise ambiental e as melhorias na 

qualidade de vida contribuíram na desconstrução da crença que o desenvolvimento técnico-

científico possibilitaria a construção de uma sociedade segura, completamente imune aos 

riscos. A eliminação desta crença despertou a percepção que as incertezas e adversidades 

inerentes aos riscos, derivados de fenômenos naturais ou produzidos pelas atividades humanas 

são onipresentes na sociedade pós-industrial (SANTOS, 2015). 
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A noção de risco vem sendo divulgada na sociedade e a mídia exerceu um importante 

papel, principalmente na amplificação social do risco. O risco tornou-se objeto de debates e 

análises no meio acadêmico, governamental e empresarial e usualmente vem acompanhado de 

um adjetivo que o qualifica: risco ambiental, risco social, risco tecnológico, risco financeiro, 

entre outros. Geralmente está associado a acidentes naturais, segurança pessoal, saúde, 

condições de habitação, trabalho, transporte, à condição da criança e do adolescente, à 

violência, aos investimentos financeiros, enfim ao cotidiano da sociedade moderna e  

atividades desenvolvidas no espaço geográfico (ESTEVES, 2011). 

Na sua origem, a palavra risco nos é apresentada pelo dicionário eletrônico Houaiss 

(2001): francês risque 'perigo, inconveniente mais ou menos previsível', tomado do italiano 

risco, var. rischio, que exprimem em direito marítimo o 'perigo ligado a um empreendimento' 

e na tradição militar a 'sorte ou má sorte de um soldado; do latim medieval risicum/riscum, 

não raro associado a fortuna; a acepção de risco 'traço' poderia derivar dos traços escritos nos 

eventuais contratos. 

O dicionário Houaiss (2001) define a palavra risco como probabilidade de perigo, 

geralmente com ameaça física para o homem e/ou para o meio ambiente. Assim, de forma 

genérica e considerando o lexicográfico, o risco é visto como uma situação de perigo ou 

possibilidade de uma ameaça. Essa ameaça, conhecida ou não, pode acontecer em escala 

individual ou coletiva, se apresentar de forma permanente ou momentânea, com a existência 

de dois agentes: o ameaçador e o receptor da ameaça (ESTEVES, 2011). 

Os riscos são inerentes às atividades humanas e estão presentes no nosso cotidiano, 

por isso se deve ter consciência de boa parte dos riscos, no entanto, a maioria deles está além 

das possibilidades de seleção e controle pelo ser humano. Justamente por constituir temário 

tão presente na sociedade faz-se necessário maior esclarecimento sobre o que são, como são 

percebidos e de que modo se manifestam (SANTOS, 2015). 

Na visão de Alves (2006), as áreas de risco em um espaço geográfico são 

representadas pela quantidade de inundações ocorridas no domicílio, ficando assim definidas: 

baixo risco, médio risco e alto risco. 

Existem diversas abordagens, baseada em pressupostos teóricos que enfatiza aspectos 

dos riscos, em contextos sociais e geográficos singulares. As abordagens ocorrem desde uma 

visão objetiva, realista ou materialista, onde o risco tende a ser avaliado em termos 

probabilísticos, até óticas de viés subjetivista, nominalista ou relativista, onde o risco é 

concebido como fruto das interações sociais.  
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Entre estas posições, existem outras com variados graus de objetivismo e 

subjetivismo. Veyret (2007) conceitua-o como objeto social que se define a partir da 

percepção do perigo, de uma provável catástrofe que somente existe em relação a um 

indivíduo ou a uma sociedade que o assimila por meio de representações mentais e com ele se 

relaciona através de práticas específicas.  

Os riscos são assumidos, recusados, estimados, avaliados, calculados. O risco é a 

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

Para Leone e Vinet (2006, p. 9), “o risco é uma construção psicossocial e o seu conceito se 

relaciona ao lugar onde ele é percebido”. 

O entendimento popular de risco está associado a vivência, o que de certa forma a 

população tem o domínio temporal e já conhecem os mecanismos de respostas aos eventos. 

Contudo, os fatores que impuseram a uma determinada população ao risco não são objetos de 

análise já que não são considerados os contextos sociais políticos e econômicos que criaram 

condições básicas para que esse núcleo social seja submetido ao risco (DIAS, 2013). 

A noção de risco está ligada tanto às ciências da natureza quanto às ciências da 

sociedade e, respeitando-se esta dualidade e esta interface, entende-se o risco como um 

produto combinado: aquele de uma eventualidade e de uma vulnerabilidade. Em sua 

concepção, os riscos podem ser concebidos como: a) Riscos naturais, quando derivam das 

forças da natureza e colocam a sociedade em perigo; b) Riscos Tecnológicos, quando 

produzidos pela própria sociedade a partir das atividades materiais humanas; e c) Riscos 

Sociais, resultantes de diferentes movimentos sociais, mas que representam ameaças ao estado 

de normalidade social (MENDONÇA; LEITÃO, 2008). 

Comumente a noção de risco é associada a um perigo imediato, no entanto risco não 

significa necessariamente uma situação de perigo. Sair de casa representa um risco, já que se 

pode ser atropelado, assaltado ou vítima de uma bala perdida, porém seria exagerado garantir 

que o ato de sair de casa corresponda a um perigo. Embora se esteja sujeito a essas situações, 

não significa que elas estejam na iminência de acontecer (SANTOS; SOUZA, 2014). 

Vale ressaltar ainda que a noção de risco, notadamente o risco ambiental, é 

comumente confundida com a de impacto ambiental. Embora esses dois eventos estejam 

intimamente relacionados, existe diferença significativa entre eles. Impacto corresponde a 

uma interferência num ambiente, podendo essa ser positiva ou negativa. Já o risco assume 

sempre um efeito negativo (SANTOS, 2015). 

De todos os tipos de riscos, devemos enfatizar quatro que aparecem em destaque na 

literatura sobre o tema: os riscos naturais, os riscos tecnológicos, os riscos sociais e os riscos 
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ambientais. O risco natural é a denominação preferida para fazer referência àqueles riscos que 

não podem ser facilmente atribuídos ou relacionáveis à ação humana. Sobre risco tecnológico 

destaca-se que deve levar em conta três fatores indissociáveis: o processo de produção; o 

processo de trabalho; e a condição humana. Devido à polissemia da expressão social, pode-se 

qualificar como risco social a maior parte dos riscos, quer se atenha às suas causas sociais, 

quer se atente para suas consequências humanas. Sobre o risco ambiental, entende-se que as 

situações de risco não estão desligadas do que ocorre em seu entorno, o ambiente, em seu 

sentido amplo, seja o ambiente natural, seja o construído pelo homem (DAGNINO; CARPI 

JÚNIOR, 2007). 

Um marco relevante no debate sobre o risco é o livro de Ulrich Beck “Sociedade do 

Risco” ao apontar que a sociedade industrial, marcada pela produção e distribuição de bens, 

foi substituída pela sociedade de risco. Nesta sociedade a distribuição dos riscos não 

corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas próprias da primeira 

modernidade. O desenvolvimento científico e técnico não poderiam mais dar conta do 

prognóstico e controle dos riscos criados por este mesmo desenvolvimento, cujas 

consequências, ambientais e para a saúde humana, não são conhecidas em longo prazo e que, 

quando descobertas, podem ser irreversíveis (BECK, 2011).  

Para Giddens (1997, p. 220), “muitas incertezas que ocorrem hoje foram criadas pelo 

próprio desenvolvimento do conhecimento humano.”. Entre as incertezas incluem-se os riscos 

ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, produzidos industrialmente, externalizados 

economicamente, individualizados juridicamente, legitimados cientificamente e minimizados 

politicamente. Recentemente, incorporaram-se também os riscos econômicos, como as quedas 

nos mercados financeiros internacionais.  

O risco é conceituado como a contextualização de uma situação de perigo, ou seja, a 

materialização de um evento indesejado (SÁNCHEZ, 2013). Termos como evento, acidente, 

desastre, perigo, ameaça, suscetibilidade, vulnerabilidade e o próprio risco, ainda não 

encontraram definições unânimes entre os seus usuários.  

Atualmente se produzem incertezas como nunca se viu antes, pois ao contrário dos 

antigos riscos industriais, os atuais riscos nucleares, químicos, ambientais e da engenharia 

genética dificilmente podem ser limitados espacialmente e temporalmente (ESTEVES, 2011). 

Nos últimos anos, como as organizações passaram a sofrer pressões cada vez maiores 

para a redução dessas incertezas, a necessidade de gerenciar riscos, incluindo-se os de 

natureza ambiental, passou a ser reconhecida como um elemento essencial para a boa prática 

de governança corporativa (BISSACOT; OLIVEIRA, 2016). 
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Os riscos ambientais são considerados como a probabilidade de que um evento, 

esperado ou não esperado, se torne realidade. A ideia de que algo pode vir a ocorrer, já se 

configura como um risco. Assim, o risco se apresenta em situações ou áreas em que existe a 

probabilidade, susceptibilidade, vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer um tipo de ameaça, 

perigo problema, impacto ou desastre (CASTRO et al, 2011). 

Pode-se dizer que a identificação de um risco precede temporalmente a identificação 

de algo impactante, sendo a noção de risco mais abrangente para mostrar os diversos efeitos 

que um determinado evento pode ocasionar. Por outro lado, pode acontecer que um impacto 

constatado num determinado local origine a percepção sobre as alterações ambientais e a 

possibilidade de riscos em outros. Nesse sentido, o impacto tem a característica de algo 

rápido, “impactante” enquanto que o risco e a alteração remetem a algo lento e sutil 

(DAGNINO; CARPI JÚNIOR, 2007). 

O risco não pode ser considerado puramente como contingência, visto que faz parte de 

um processo de construção social, pois esses foram produzidos a partir da ação da sociedade e 

é sobre ela que ele se manifesta. Estes são sentidos pelos indivíduos e, ao se manifestarem, 

podem provocar prejuízos às pessoas, aos bens, as estruturas e à organização do território. A 

percepção, o conhecimento e a consideração do risco podem variar em função da cultura, do 

nível de desenvolvimento econômico e mesmo do grupo social envolvido (SANTOS, 2015). 

Nesse âmbito, a Geografia assume destaque por inserir os riscos nas relações sociais e 

suas traduções espaciais e por envolver as relações da sociedade com a natureza que se 

materializam no território (SANTOS, 2015). 

O estudo dos riscos é uma tradição na geografia desde a década de 1920, com as 

abordagens sobre os natural hazards. Inicialmente, predominava uma visão físico-naturalista 

gradativamente foi ficando mais nítida a inter-relação dos eventos naturais que resultam em 

danos físicos e materiais, com a organização da sociedade no espaço e os riscos que os tipos 

de ocupação humana por vezes ocasionam. Nesse contexto foi muito relevante a contribuição 

da rede internacional sobre natural hazards, criada na década de 1970 e liderada por Gilbert F. 

White, na Comissão sobre o Homem e o Meio Ambiente da União Geográfica Internacional 

(UGI) (ESTEVES, 2011): 

 

Todos estes fenômenos são eventos, não raro, eventos extremos, que rompem um 

ciclo ou um ritmo de ocorrência dos fenômenos naturais, sejam estes geológicos, 

atmosféricos ou na interface destes. Contudo, não serão todos os terremotos ou 

furacões que serão considerados hazards, mas, como mostra White, apenas aqueles 

que estão em relação ou ocorrendo em áreas ocupadas pelo homem, gerando danos, 

perdas e colocando em perigo estas populações. É por isso que um hazard não é 
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natural em si, mas trata-se de um evento que ocorre na interface sociedade-natureza 

(MARANDOLA JR. e HOGAN, 2004 p. 98). 

 

As considerações da Comissão sobre o Homem e o Meio Ambiente da UGI também 

tecem comentários sobre as interações natureza-sociedade e tecnologia e os diferentes níveis 

de vulnerabilidade aos hazards desta relação. A partir da década de 1980, focaliza-se de forma 

mais sistemática os fatores sociais e tecnológicos ao lado dos elementos naturais Com o 

crescimento da importância do fator tecnologia Jones (1993, p. 161 a 165 ) divide os hazards 

em três categorias: 

a) environmental hazards: operam via ambiente físico e biótico; b) technological 

b) hazards (emanam das estruturas, processos e produtos tecnológicos) e social 

hazards (resultados do comportamento humano).  

c) hazards híbridos e quasi-naturais, que possuem origens complexas. 

 

Figura 01 - O espectro do Hazard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento da influência humana, associado ao desenvolvimento tecnológico, tem resultado na progressiva 

atenuação da distinção entre os: natural, social e techonological hazards, resultando no crescimento da 

variedade e do significado, como os hazards híbridos e quasi-naturais. 

Fonte: Adaptado pelo Autor (2018) 

 

A Figura 01 demonstra que embora a tradição geográfica dos estudos de “natural 

hazards” já tivesse uma longa sequência de estudos, passa a ser sistematizado no Brasil, 

através de indicadores “síntese” de perigos e vulnerabilidades. O comprometimento da 

qualidade de vida e da sustentabilidade não poderá ser dimensionado por um simples 

somatório de perigos de enchente, de deslizamentos, de exposição a produtos químicos, etc. 

(OJIMA, 2012). 
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Na visão de Castro, Peixoto e Pires do Rio (2006, p. 27), os riscos são mais evidentes 

nas áreas urbanas “[...] em função da inadequação ou de características conflitantes das 

formas de ocupação e uso do solo e os processos produtivos/tecnológicos, sociais e naturais, 

que determinam situações de perdas potenciais ou efetivas”. Para Jacobi (2006, p. 4), que usa 

a expressão “riscos ambientais urbanos”, a população urbana está: 

 

[...] sujeita aos riscos das enchentes, escorregamentos de encostas, contaminação do 

solo e das águas pela disposição clandestina de resíduos tóxicos industriais, 

acidentes com cargas perigosas, vazamentos em postos de gasolina, convivência 

perigosa com minerações, através do ultra-lançamento de fragmentos rochosos e 

vibrações provenientes da detonação, etc. 

 

A exposição aos riscos ambientais nas cidades torna parcelas da população vulneráveis 

a possíveis desastres que possam vir a ocorrer. Nesse caso, a vulnerabilidade pode ser 

entendida como a probabilidade do indivíduo ou grupo ser afetado negativamente por um 

evento natural, ambiental ou contaminado via um elemento da natureza. De modo geral, 

entende-se a vulnerabilidade como a suscetibilidade, por parte do ser humano, a um perigo ou 

dano, envolvendo um conjunto de fatores que pode diminuir ou aumentar o (s) risco (s) no 

qual o ser humano, individualmente ou em grupo, está exposto nas diversas situações da sua 

vida. Para Marandola Jr e Hogan (2006, p 34): 

 

Se existem riscos que são produzidos globalmente e distribuídos 

indiscriminadamente, há mecanismos locais em todas as escalas que funcionam 

como filtros e que podem absorver parte dos impactos ou dos danos, amortecendo os 

perigos até chegarem aos indivíduos e famílias. Além disso, a própria condição 

social, mesmo em termos de classes, age de diferentes maneiras na forma como 

pessoas e grupos específicos irão enfrentar o risco. 

 

Vale ressaltar que a noção de vulnerabilidade embora associada difere da de risco. O 

risco é um componente da vulnerabilidade que se associa ao perigo enquanto a 

vulnerabilidade representa a sensibilidade ao perigo. O PNUD (2007, p. 78) ao diferir os 

conceitos de vulnerabilidade e risco enfatiza que “enquanto que o risco implica a exposição a 

perigos externos em relação aos quais as pessoas têm um controle limitado, a vulnerabilidade 

mede a capacidade de combate a tais perigos sem que se sofra, a longo prazo, uma potencial 

perda de bem-estar”. 

No sentido de analisar os riscos, devem-se realizar estudos de base físico-ambientais, 

considerando as componentes da natureza e os diferentes usos e ocupação, que são a 

materialização espacial das relações da sociedade no território, definindo a fragilidade do 

ambiente diante das atividades humanas. As contradições da sociedade dividida em classes, 
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de certo modo, podem ser representadas através de índice de vulnerabilidade social. Desse 

modo, a associação dessas duas perspectivas possibilita a identificação das áreas de maior 

susceptibilidade aos riscos (SANTOS, 2015). 

Cabe ressaltar que, embora existam normas e metodologias padronizadas para diversas 

tipologias de análise de risco dentro de uma organização, os mecanismos e/ou instrumentos de 

gestão disponíveis estão sujeitos à subjetividade, não são automatizados. Portanto, não 

estabelecem critérios técnicos relacionados ao gerenciamento dos riscos ambientais, não 

valoram os potenciais impactos associados aos riscos mapeados e, de maneira geral, não 

apresentam critérios de priorização para a tomada de decisão (BISSACOT; OLIVEIRA, 

2016). 

 

2.6 O uso da vulnerabilidade como indicador de políticas públicas 

 

Derivada da expressão latina sine cura (sem cuidados), garantido, que originou 

securitas/seguritate (segurança), a palavra seguridade designa, no Brasil, um sistema de 

proteção social composto por ações do poder público, da sociedade e pelo aparato legal-

normativo que pretendem assegurar direitos de cidadania aos indivíduos. Ao passo que 

inaugura um processo inovador para implementar as políticas sociais que compõem o seu 

tripé, o sistema de seguridade social também atua na manutenção do modo de produção 

capitalista por meio das bases para a reprodução da força de trabalho (DO CARMO; 

GUIZARDI, 2018). 

As políticas públicas obtiveram expansão após a II Guerra Mundial, isto é, mais 

necessariamente na metade do século XX quando surgiram mazelas e, por causa desta 

problemática, a nova situação econômica e política suscitou a necessidade de maior 

intervenção do Estado, na busca por garantir o bem-estar social (CARVALHO; ARASHIRO, 

2017). 

O debate ambiental assume mais relevância no cenário político brasileiro após a 

Conferência de Estocolmo, em 1972. Nessa época, apontavam-se as elevadas taxas de 

crescimento populacional dos países em desenvolvimento, o crescimento da população 

vivendo em megacidades, os desafios para o controle da poluição atmosférica, a necessidade 

de proteção das áreas de florestas, entre outros, como os principais desafios para a 

sustentabilidade a serem enfrentados ao longo dos próximos anos. Indicadores agregados 

nessas escalas serviram e servem aos propósitos de ter uma compreensão abrangente da 
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questão ambiental, mas são limitados para entender as fronteiras ecossistêmicos, pois estes 

são intermediados por outras variáveis (OJIMA; MARANDOLA JR, 2010). 

O desenvolvimento humano não pode acontecer em detrimento das gerações futuras, 

pois a missão da sociedade presente é deixar um meio ambiente saudável para essas gerações 

e não um legado de destruição gerado pelo consumo exagerado e pela futilidade imposta por 

uma modernidade capitalista que habilita o ser humano a seu modo (CALGARO; PEREIRA, 

2017). 

Mais recentemente, na década de 90, final do século XX, indicadores sociais 

sintéticos, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no âmbito internacional, 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) no âmbito nacional, passam a assumir 

um destaque no contexto das políticas governamentais. Indicadores sintéticos como este 

agregam mais de uma dimensão do desenvolvimento social e econômico, buscando dar conta 

da multidimensionalidade das condições sociais e, especialmente, da pobreza. Combinando 

informações de saúde, educação e renda, o IDH se tornou um dos indicadores sintéticos mais 

amplamente reconhecidos tanto no âmbito das políticas públicas como no debate social 

(OJIMA; MARANDOLA JR, 2010). 

Em 1987 foi publicado, sob o título “Nosso Futuro Comum”, pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, o Relatório Brundtland que definiu o 

termo “desenvolvimento sustentável” como aquele que “satisfaz às necessidades da geração 

presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem às suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987). Todavia as agressões ao ambiente natural continuaram, bem 

como aumentou a exploração dos recursos naturais, o uso de combustíveis e fontes 

energéticas de matrizes não renováveis, a exemplo daquelas de origem fóssil que, juntamente 

com às pressões da sociedade, motivou a convocação da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Ou seja, a ação depredadora das relações 

de produção capitalista, mais acentuadamente que a socialista, engendrou tamanha destruição 

do patrimônio ambiental do planeta que tornou necessária a realização de uma Segunda 

Conferência. Paralelamente à conferência oficial aconteceu no aterro do Flamengo o Fórum 

Global, evento da sociedade civil que reuniu milhares de pessoas e diversas entidades e 

movimentos ambientalistas e sociais do mundo (ESTEVES, 2011). 

O principal documento aprovado na Rio-92 foi a Agenda 21, pela qual os países 

participantes se comprometeram a identificar os seus problemas ambientais prioritários e 

encontrar formas de resolvê-los, assim como estabelecer metas para a conservação nas 

próximas décadas. Outros documentos importantes aprovados foram as três “Convenções 
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Marco”, a “Declaração de Princípios sobre Conservação de Florestas” e a “Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”. Gestada na Rio-92, no ano de 2000 foi lançada a 

“Carta da Terra”, que constitui um rol de princípios éticos visando à transição e à construção 

de uma sociedade fraterna, solidária e sustentável no século XXI (EARTH CHARTER 

INICIATIVED, 2011). Antes do conceito de desenvolvimento sustentável virar moda, o 

termo ecodesenvolvimento, criado por Maurice Strong, foi discutido, principalmente na 

década de 1970. Ignacy Sachs foi um dos autores que contribuíram com essas discussões ao 

reformular esse conceito e definir suas dimensões (SOARES et al, 2014). 

Com o objetivo de avaliar os avanços, retrocessos e lacunas dos acordos assumidos na 

Rio 92, especialmente os compromissos constantes na Agenda 21 e nas convenções marcos de 

meio ambiente foi convocada a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável - Rio+20. Todavia, a discussão que em 1992 tinha como eixo basilar “meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável”, foi pautada pelo tripé “economia, governança e 

sustentabilidade” apresentando como temáticas norteadoras “a ‘economia verde’ no contexto 

da erradicação da pobreza” e “a estrutura de governança para o desenvolvimento sustentável 

no âmbito das Nações Unidas”. A economia verde, embora discutida no âmbito do PNUMA 

desde o início do século XXI, inicialmente foi apresentada no documento base da Rio+20 

como um meio para obter o desenvolvimento sustentável e uma estrutura de tomada de 

decisões para fomentar a integração dos três pilares do desenvolvimento sustentável (ONU, 

2012). 

Paralelamente à Rio+20 a sociedade civil também convocou os seus eventos e 

atividades. No principal deles, a Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social e Ambiental, 

os movimentos fazem fortes críticas ao processo oficial, apresentando pautas priorizando às 

questões sociais, ambientais e culturais. Na Cúpula dos Povos se integraram camponeses, 

indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais com suas demandas contra os grandes 

projetos de infraestrutura em suas terras e demais reivindicações territoriais (ESTEVES, 

2011). 

O documento: “O Futuro que Queremos”, principal resultado da Rio+20, orientou 

posteriormente, a formulação da Agenda 2030 que apresenta os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Cabe destacar a que o documento orienta metas e indicadores 

para contribuir com o combate à pobreza, combate à fome, redução das desigualdades sociais 

(Objetivos 1, 2 e 10, respectivamente), bem como apresenta contribuições em relação aos 

cuidados com o meio ambiente de modo particular nesta pesquisa, pode ser destacado os 

objetivos 6 que apresenta considerações sobre a água e o saneamento e o 11 que trata da 
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construção de cidades e comunidades sustentáveis. Nesse objetivo, as cidades são 

consideradas espaços de concentração de talentos, riqueza, criatividade e inovação, todavia, 

são também espaços de poluição, congestão, exclusão, etc. O documento aponta ainda as 

cidades como espaços de desenvolvimento, teste e experimentação de soluções locais para 

problemas globais (alterações climáticas, exclusão social, migrações, etc.), que induzem 

processos de inovação aberta que ocorrem em contexto real (cidade, bairro, rua,…), com forte 

participação dos cidadãos. Sendo, preciso, portanto, fortalecer as cidades também como 

espaços de cooperação entre stakeholders locais numa lógica de proximidade, em articulação 

entre governos locais, governos nacionais, empresas e centros de conhecimento e outros 

atores da nossa sociedade, pensando em projetos para tornar as cidades mais inovadoras, 

sustentáveis, inclusivas, resilientes e conectadas, a nível nacional e internacional (ONU, 

2015).  

No sentido de minimizar a situação de desigualdade das cidades brasileiras e, por 

conseguinte, a vulnerabilidade socioambiental. O Estado investiu na criação da Lei 

10.257/2001 para regular a política e o desenvolvimento urbano, tendo como objetivo 

instrumentalizar o município para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. Além disso, ainda existe o Plano Diretor que através de um 

conjunto de leis municipais estabelecem a política urbana local para o pleno desenvolvimento 

das funções sociais. Tal instrumento é obrigatório para o desenvolvimento e expansão de 

centros urbanos com mais de 20 mil habitantes, conforme disposto no artigo 182, § 1º da 

Constituição Federal
1
  (CORREIA, 2016). 

A escala espacial é uma limitação para o debate interdisciplinar que se baseia nas 

análises macro escalar das ciências naturais que avaliam as mudanças e impactos de 

mudanças climáticas em escalas planetárias e, quando muito, em níveis regionais abrangentes 

como países. Contudo, do ponto de vista das políticas públicas que fazem sentido para as 

pessoas e, principalmente para os gestores dessas políticas, a escala local é a escala 

privilegiada para a análise social (OJIMA, 2012). 

As políticas públicas no espaço local são importantes para que a sociedade possa 

extinguir seus problemas de forma pacífica e consensual, visto que os indivíduos conhecem 

bem seus problemas. Dessa forma, quando se analisa o espaço local, percebe-se que vai 

                                                           
1
 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executado pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem-estar de seus habitantes. § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana 

(BRASIL, 1988). 
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proporcionar autonomia à população, permitindo que os cidadãos possam participar da 

tomada de decisões em seu Município. Nesse contexto, Canotilho e Moreira (2010, P. 714) 

entendem que “a autonomia local é, juntamente com a autonomia regional, um dos princípios 

constitucionais fundamentais em matéria de organização descentralizada do Estado”. 

Desse modo, compreende-se que o espaço local pode atuar tanto como reprodutor de 

desigualdades socioambientais ao não proporcionar as condições adequadas de vida, como 

também pode agir como elemento diferenciador para resolver essa problemática. Nesse 

sentido, as políticas públicas locais que visem a uma cooperação social permitem que haja a 

implementação de direitos que minimizem ou mesmo eliminem a vulnerabilidade 

socioambiental (CALGARO; PEREIRA, 2017). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As categorias de vulnerabilidade estabelecidas e definidas na pesquisa têm como 

propósito auxiliar a compreensão da pluralidade do termo. Não há, entretanto, intenção ou 

mesmo interesse de padronizar os conceitos que possam restringir o olhar para a questão. É 

evidente que embora seja possível perceber diferenças entre os contextos de vulnerabilidade, 

fica claro também que essas realidades se perpassam e dialogam constantemente. 

A última década evidenciou um crescente interesse pelos estudos sobre 

vulnerabilidade e avanços significativos na sua conceituação. Aliás, a análise da dimensão 

ontológica da vulnerabilidade pode iluminar o debate sobre os usos do conceito e contribuir 

para esclarecer questões ainda em aberto. Sob esse olhar, a vulnerabilidade se configura em 

uma dinâmica de interdependências recíprocas que exprimem valores multidimensionais, ou 

seja, biológicos, existenciais e sociais. Uma situação de vulnerabilidade restringe as 

capacidades relacionais de afirmação no mundo, incluídas as formas de agência social, 

gerando fragilização. De outra parte, a existência humana é frágil porque é finita, mas, além 

disso, está imersa em permanentes processos de enfraquecimento consubstanciais às ordens 

de poder. Captar esta complexidade é um desafio pelos desafios em torno da crítica geral das 

instituições sociais contemporâneas, ancoradas em um projeto biopolítico norteado pelo 

controle, que conduz a formas de exclusão, segregação e negação de direitos. 

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que não há um consenso sobre o conceito 

de vulnerabilidade seja social, ambiental ou socioambiental na literatura acadêmica, uma vez 

que os critérios de análise são variados e discutidos por um amplo espectro de pressupostos 

epistemológicos e de metodologias derivadas de concepções também variadas.  
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As aspirações, os valores e princípios orientadores das relações humanas para com o 

ambiente e a própria sociedade são fruto de um processo histórico onde concorrem aspectos 

psicossociais e culturais. Verifica-se as tentativas frustradas de formação de grupos para atuar 

no estreitamento das relações e exercer sua cidadania em relação ao meio ambiente, no 

entanto as pessoas sentem-se impotentes e desprovidos dos recursos necessários para a 

mitigação das dificuldades que enfrentam diariamente. A coletividade somente se manifesta 

em situações emergenciais, e não constitui uma prática incluída no modo cotidiano de lidar 

com as diversas situações que se apresentam. A sociabilidade é restrita aos vizinhos mais 

próximos, bem como as possibilidades de compartilhamento das estratégias de ação. 

Os tipos de compromisso com o ambiente (ou de falta dele) contemplam um conjunto 

de atitudes adotadas para o enfrentamento dos problemas e evidenciam os aspectos da 

vulnerabilidade em que estão inseridos. A pouca ou nenhuma organização comunitária 

perpetua a histórica exclusão, tanto social quanto ambiental. 

Iniciativas têm sido tomadas, visando uma cidade sustentável, por isso que se tem 

buscado a erradicação da pobreza que é o maior desafio do século para o desenvolvimento 

sustentável. Muitos programas e políticas já foram desenvolvidos em prol da redução da 

pobreza, da fome e da doença, contudo ainda não foram suficientes. Até mesmo pela 

ampliação da educação desde a infância até a vida adulta, atendendo a todos os gêneros com a 

finalidade de buscar a igualdade entre as pessoas no planeta pela acessibilidade a todos os 

serviços para garantir a qualidade de vida das pessoas e assim a superação das 

vulnerabilidades. 

Portanto, as pessoas de modo geral devem ter conhecimento dos riscos e das 

vulnerabilidades que são permanentemente observadas nas cidades. A rápida e intensa 

alteração das paisagens naturais em paisagens artificiais geradas, sobretudo, pelas construções 

humanas, e que caracterizam os espaços urbanos, resulta em inúmeros problemas para as 

cidades, necessitando de políticas públicas para que sejam criados mecanismos de defesa para 

os fatores de riscos para que todos juntos possam superar as vulnerabilidades sejam elas, 

sociais, ambientais ou socioambientais.  
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 CAPÍTULO III – MAPEAMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

NO ESPAÇO URBANO DE RUSSAS-CE: UMA INTEGRAÇÃO DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS E AMBIENTAIS. 

 

O artigo com o título Mapeamento da Vulnerabilidade Socioambiental no Espaço 

Urbano de Russas - CE: Uma Integração de Dados Sociodemográficos e Ambientais tem 

como objetivo mapear a vulnerabilidade socioambiental da área urbana da cidade de Russas-

Ceará, bem como analisar os fatores de riscos socioambientais e, ainda, verificar a relação 

existente entre as desigualdades sociais e a vulnerabilidade ambiental. O artigo ainda irá 

passar pela fase de escolha de periódico a ser submetido após as considerações da banca. 
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RESUMO 

 

O município de Russas, localizado no Estado do Ceará, vem apresentando nos últimos anos um grande 

crescimento populacional, desencadeando uma significativa expansão urbana e com isso os problemas 

socioambientais. O objetivo desse estudo é mapear a vulnerabilidade socioambiental da área urbana da cidade de 

Russas-Ceará, bem como analisar os fatores de riscos socioambientais e verificar a relação existente entre as 

desigualdades sociais e a vulnerabilidade ambiental. Para o alcance do objetivo proposto a metodologia utilizada 

foi adaptada de Alves (2006), tanto no que diz respeito aos indicadores sociodemográficos, do Censo (2010) do 

IBGE, quanto ambiental (risco e degradação ambiental). Diante desta relação faz-se necessário que políticas 

públicas sejam efetivadas para que os indivíduos agucem sua percepção ambiental e tenham capacidade de 

enxergar o mundo, pois partir do momento em que o sujeito passa a pautar suas atitudes e ações dentro de uma 

visão baseada em princípios socioambientais, o qual estabelece amplo conjunto de práticas proativas para a 

conservação da natureza, há consequente melhoria na qualidade de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Risco. Degradação. Mapeamento. Urbanização.  

 

ABSTRACT 

 

The municipality of Russas, located in the State of Ceará, has been showing great population growth in recent 

years, triggering a significant urban expansion and with this the socio-environmental problems. The objective of 

this study is to map the socio-environmental vulnerability of the urban area of the city of Russas-Ceará, as well 

as to analyze social-environmental risk factors and verify the relationship between social inequalities and 

environmental vulnerability. In order to achieve the proposed objective, the methodology used was adapted from 

Alves (2006), both in relation to socio-demographic indicators, IGBE Census (2010), and environmental (risk 

and environmental degradation) indicators. In the face of this relationship, it is necessary that public policies be 

put in place so that individuals can agonize their environmental perception and have the capacity to see the 

world, since from the moment the subject begins to guide their attitudes and actions within a vision based on 

principles socioenvironmental, which establishes a wide range of proactive practices for the conservation of 

nature, there is a consequent improvement in the quality of life. 

 

KEYWORDS: Risk. Degradation. Mapping. Urbanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das características da rede urbana brasileira é a configuração espacial de áreas de 

ocupação contínua entre municípios contíguos. A cidade é uma forma de espaço pelo homem 

que quanto mais heterogênea mais complexa e dinâmica se apresenta. Constitui-se em 

expressão concreta de processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o 

espaço geográfico. Para isso, deve-se considerar a relação sociedade-natureza como a 

primeira referência da ciência geográfica (CORREIA, 2016). 

Em diferentes tempos e escalas, a cidade é concebida como produto de uma 

organização das relações econômicas e sociais, podendo ser analisada do ponto de vista 

econômico, funcional, social e político. Contudo, apesar da pluralidade de formas e processos 

que a cidade abriga, na sociedade capitalista, a racionalidade que impera é a econômica em 

sua face mais perversa, primando pela necessidade do capital em detrimento da dinâmica 

socioambiental. Nesse contexto, o mundo dos homens torna-se cada vez mais o mundo das 

mercadorias e as relações entre as pessoas passam a ser mediadas pelo dinheiro, trazendo a 

luz o processo de mercantilização e consequente coisificação dos lugares e das pessoas 

(CARLOS, 2008). 

 A ausência de planejamento urbano é um dos fatores que levam as cidades, e as 

populações que nela vivem, a estarem vulneráveis e, consequentemente, ficarem expostas aos 

riscos que a urbanização, e também os fatores naturais, tais como chuvas torrenciais, 

terremotos, períodos de estiagens prolongadas, possam provocar. Na visão de Rattner (2009, 

p. 7), essa urbanização acelerada somada a aglomeração de bens industriais e de serviços, bem 

como a falta de ordenamento, transformam as cidades em lugares de convivência reduzida, 

ou, esses fatores “têm transformado as cidades no oposto de sua razão de ser – um lugar para 

viver bem”. 

Nesse quadro, surgem as políticas públicas, que se tornam ineficientes devido à má 

gestão pública, como também devido à falta de conhecimento por parte da sociedade, não 

havendo participação popular na tomada de decisões, e não proporcionando autonomia à 

população em exercer o que é seu por direito, a cidadania. Para Jacobi (1995), há uma relação 

direta entre exposição a riscos ambientais e a precariedade de acesso a serviços públicos, onde 

o resultado disso reflete na própria ausência de infraestrutura urbana (água, esgoto, coleta de 

lixo, canalização de córregos, etc.), expondo as populações residentes nessas áreas a riscos 

ambientais, como as doenças de veiculação hídrica.  
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A partir daí, surge a noção de vulnerabilidade por estar presente a exposição ao risco, 

a incapacidade de resposta a um evento adverso e a dificuldade de adaptação diante da 

materialização do risco. No planejamento do ambiente urbano faz-se necessário considerar 

fatores naturais, como relevo, clima, solo, vegetação e os cursos d’água, pois quando os 

espaços não são projetados para se adequar a esses fatores, pode haver interferência na 

qualidade ambiental das cidades. 

Diante do exposto e buscando identificar as dimensões da vulnerabilidade como uma 

característica da sociedade pós-moderna e que dirige a atenção da população não ao resultado 

da perturbação, mas as condições que limitam a capacidade de resposta da população urbana 

de uma determinada região, pergunta-se: quais os pontos de vulnerabilidades presentes na 

área urbana de Russas-Ceará? Quais bairros estão sujeitos a maior risco socioambiental? 

Vale ressaltar que, a principal hipótese da pesquisa é a de que existe uma coincidência 

entre os espaços suscetíveis a transtornos associados à desigualdade ambiental e que tais 

transtornos afetam a qualidade de vida de vida e saúde da população. Desse modo, os espaços 

da cidade que apresentam maiores riscos ambientais são os que apresentam piores indicadores 

sociais, econômicos e de acesso a serviços de infraestrutura urbana.   

A identificação das áreas vulneráveis de uma cidade implica no conhecimento do 

perfil da população desses bairros. Tal conhecimento é relevante no sentido de fornecer 

subsídios para que a gestão pública e a sociedade civil possam reconhecer as fragilidades 

socioambientais da cidade e assim desenvolver estratégias sustentáveis para mitigação dos 

riscos socioambientais no ambiente urbano e incentivar o desenvolvimento de políticas 

públicas para a melhoria de vida da população. Nesse sentido, as universidades desempenham 

um papel importante, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de pesquisas que 

busquem dar novas respostas para os problemas socioambientais. Também, é de fundamental 

importância o desenvolvimento de estudos que visem outras metodologias e outras variáveis 

para que se possa chegar a um modelo que melhor represente as vulnerabilidades 

socioambientais de uma cidade. 

Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo é mapear a vulnerabilidade socioambiental 

da área urbana da cidade de Russas-Ceará, bem como analisar os fatores de riscos 

socioambientais e verificar a relação existente entre as desigualdades sociais e a 

vulnerabilidade ambiental. 

Para atingir os objetivos propostos será realizada uma revisão de literatura, uma 

pesquisa documental que contenha dados físicos, geográficos e sociais da cidade de Russas-
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Ceará e uma adaptação da metodologia utilizada por Alves (2006). A partir daí, será feita uma 

correlação entre as pesquisas para se chegar a uma conclusão. 

 

1.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

O município de Russas está localizado na região do Baixo Jaguaribe e assumiu há 

tempo relevante papel na construção histórica do estado do Ceará. Quer como acesso 

preferencial aos sertões da antiga província aproveitando-se de sua rede hídrica, quer como 

área apropriada para instalação de sua população devido ao rico solo aluvial presente na 

região e a disponibilidade de água. A economia do Vale do Jaguaribe fortaleceu-se no final do 

século XVIII em virtude da pecuária, especialmente, a partir do comércio de carne bovina 

salgada ou de charque. Segundo Este avanço econômico motivou entre outras mudanças, a 

elevação de Russas à categoria de vila em 1799 (RODRIGUES NETO, 2014). 

Localizada a 166 Km de Fortaleza pela BR-116 e a 127 Km de Mossoró, no Rio 

Grande do Norte, Russas é o centro histórico da região e um dos três centros urbanos de maior 

hierarquia no Vale do Jaguaribe e Litoral Leste Cearense, junto a Aracati e Limoeiro do 

Norte, caracterizados por apresentarem entre si, condição básica para se integrarem à uma 

rede de cidades na nova dinâmica urbana (PRODEURB, 2017). 

A vegetação característica de Russas e do sertão semiárido cearense é a caatinga. Esta 

vegetação é adaptada a um ambiente de solo pouco permeável, onde as chuvas são escassas 

(RIBEIRO, 2007). 

Apesar da média e alta densidade da rede hidrográfica da região, o clima semiárido do 

nordeste brasileiro e o grande período consecutivo de baixa pluviosidade fazem com que a 

grande maioria dos cursos d’águas existentes no território de Russas encontre-se seca, assim 

como os açudes (PRODEURB, 2017). 

A evolução econômica do município de Russas, reflete em sua evolução demográfica, 

que segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) o 

Município tinha 69.833 moradores, sendo 44.907 em domicílios urbanos (64,3%). A 

população urbana está concentrada na sede do Município (86%) com cerca de 10% em Flores. 

Russas é o Município da região com maior crescimento demográfico. 

O perímetro urbano (FIGURA 01) atual limita-se ao norte e a leste pelos perímetros 

irrigados, e todo seu limite do sudoeste para nordeste, paralelo ao leito do Riacho Araibu, 

onde faz fronteira com áreas que predominam as extrações de argila e as indústrias cerâmicas. 

O perímetro urbano é amplo, considerando-se a área já urbanizada (PRODEURB, 2017). 
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O clima é o tropical quente semiárido e semiárido brando, com temperaturas médias 

anuais acima dos 18ºC e chuvas concentradas de 4 a 5 meses, entre janeiro e maio. Há pouca 

variação da precipitação anual, verificando-se os maiores valores nas cidades litorâneas 

(PANTALENA; MAIA, 2014). 

Em se tratando dos problemas ambientais na cidade de Russas, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral - DNPM (2013) concluiu que o avanço da exploração de argila 

na região, nos moldes atuais, certamente irá inviabilizar a atividade em um futuro próximo. 

Uma extensa área já se encontra em avançado estágio de degradação, o que pode dificultar até 

o crescimento dos pequenos distritos por conta das cavas que os circundam. A qualidade dos 

solos certamente será um empecilho ao desenvolvimento, pois seu uso futuro ficará 

comprometido devido aos processos de desmineralização e à retirada de matéria orgânica 

decorrentes da extração de argila desordenada. Com isso, o aproveitamento da área pela 

agricultura ou para reflorestamento, após a exploração, fica praticamente inviável. 

 

Figura 01 - Perímetro e Localização da área urbana do município de Russas/CE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para elaboração dos produtos cartográficos e análises 

espaciais apresentadas no presente artigo foram adaptadas de Alves (2006), tanto no que diz 

respeito aos indicadores de vulnerabilidade social, dados socioeconômicos e demográficos do 

Censo (2010) do IBGE, quanto ambiental (risco e degradação ambiental). Afim de facilitar a 

compreensão das técnicas, a metodologia apresenta-se em duas fases distintas que abrangeram 

a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, resultando assim no mapeamento da 

vulnerabilidade socioambiental. 

Inicialmente, para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica e documental. Conforme diz Vergara (2004), pesquisa bibliográfica é o estudo 

fundamentado com base em material publicado em livros, jornais, revistas e outros materiais 

de fácil acesso ao público em geral. 

Documental, pois para caracterizar o campo de investigação foram utilizados 

documentos internos da Secretaria de Desenvolvimento Infraestrutura e Meio Ambiente, além 

de informações fornecidas por funcionários e outros considerados apenas de uso interno. 

Vergara (2004) explica que a investigação documental é a realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos ou provados de qualquer natureza, ou com 

pessoas: registros, anais, regulamentos, comunicações formais ou informais, filmes, 

fotografias, disquetes, diários, cartas pessoais, folders, dados da intranet entre outros. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, classifica-se como uma pesquisa descritiva e crítica. 

Para Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. 

Desta forma, para construir metodologicamente o objeto de estudo, as situações de 

vulnerabilidade socioambiental vivenciadas em Russas/CE, foram realizados alguns 

procedimentos descritos a seguir. 

 

2.1 Vulnerabilidade Social 

 

Para avaliar a vulnerabilidade social utilizou-se como base metodológica o trabalho 

desenvolvido por Alves (2006), que adaptados para essa pesquisa serviu para nortear a 

escolha dos dados socioeconômicos e demográficos contidos no Censo 2010 do IBGE (tabela 
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01), especificamente aqueles contidos na unidade de análise denominado bairro. Para este 

trabalho foram apenas tratados os dados contidos nos 14 bairros da área urbana de Russas/CE.     

No processo de formulação dos dados referentes a vulnerabilidade social seguiu-se as 

seguintes etapas: seleção dos indicadores; delimitação dos bairros; elaboração de análises 

estatísticas; identificação das dimensões (fatores) da vulnerabilidade social e; geração do 

mapa da vulnerabilidade social. 

 

Tabela 1 - Indicadores socioeconômicos e demográficos, por grupo de vulnerabilidade 

social 

Indicadores 

Baixa 

Vulnerabilidade 

Social 

Média 

Vulnerabilidade 

Social 

Alta 

Vulnerabilidade 

Social 

Número de Domicílios 4.709 2.237 4.650 

População Residente 15.098 7.666 15.862 

Distribuição dos Domicílios (%) 40,58 19,30 40,12 

Distribuição da População (%) 21,60 10,97 22,69 

Porcentagens Médias (Dos Bairros) 

Chefes de Família com Rendimento 67,54 66,75 61,58 

Chefes de Família Alfabetizados 89,16 83,90 84,04 

Chefes de Família não Alfabetizados 10,84 16,10 15,96 

Sem Rendimento 32,46 33,25 38,42 

Mais de 1/2 a 1 Salário Mínimo 37,11 38,95 37,83 

Mais de 3 a 5 Salários Mínimos 3,18 1,26 1,50 

Mais de 10 a 15 Salários Mínimos 0,27 0,05 0,04 

Coleta de Lixo 97,24 95,47 97,69 

Cobertura da Rede de Esgoto 21,75 22,37 31,98 

Cobertura da Rede de Água 83 89,20 95,24 

População de 0 a 4 anos 6,39 7,40 7,79 

População de 10 a 14 anos 8,46 8,92 10,57 

População de 18 ou 19 anos 3,26 4,10 4,20 

População de 70 anos ou mais 5,40 4,71 3,62 

Densidade Domiciliar (Hab/Domicílio) 3,20 3,42 3,41 

   FONTE: IBGE. Censo demográfico de 2010 

 

Em primeiro lugar selecionou-se variáveis consideradas relevantes para a 

caracterização das múltiplas dimensões da privação, que são negligenciadas, como os 

relativos à dimensão demográfica, que podem representar algumas dimensões 

socioeconômicas contidas no Censo 2010 como: renda, escolaridade, condições de habitação 

e infraestrutura, e estrutura etária. Vale ressaltar que a seleção das variáveis seguiu, em sua 

grande parte, aquelas selecionadas por Alves (2006) e que o conjunto inicial de variáveis 

selecionadas pelo mesmo, foi reduzido, através de análise fatorial, visando a construção de 

indicadores sintéticos que captassem a heterogeneidade de situações existentes. A análise 
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fatorial produziu duas dimensões explicativas de vulnerabilidade, a socioeconômica e a 

demográfica.  

Para a construção do Mapa de Vulnerabilidade Social, no presente trabalho, conforme 

Alves (2006), foram criados três grupos, denominados de alta, média e baixa vulnerabilidade 

social, reunindo aqueles com patamar semelhante. Para este, se esta agregação, por um lado, 

reduz a diversidade e a riqueza de situações de vulnerabilidade social, por outro, facilita a 

comparação entre os grupos, além de simplificar o cruzamento posterior com as categorias de 

vulnerabilidade ambiental. 

Neste contexto, adaptado para Russas, os bairros que fazem parte do grupo de baixa 

vulnerabilidade social possuem as melhores condições de vida do município, englobando 

famílias menos vulneráveis, ou seja, menos expostas à dimensão da privação socioeconômica 

e com baixa presença de crianças e adolescentes, além de uma melhor escolaridade. No grupo 

de média vulnerabilidade social destacam-se famílias mais idosas, menor participação de 

crianças e adolescentes, e indicadores razoáveis de renda e escolaridade. Por último, no grupo 

de alta vulnerabilidade social estão presentes os piores indicadores socioeconômicos do 

município, além do maior número de crianças, menor escolaridade por parte dos chefes de 

família, além de maior presença de adolescentes. 

Por fim, após a compilação das informações decorrentes dos dados da pesquisa, foi 

gerado o mapa (FIGURA 02) com os atributos dos grupos de vulnerabilidade social, sendo 

estes: baixa vulnerabilidade social, média vulnerabilidade social e alta vulnerabilidade social. 

A produção do mapa teve o auxílio do software QGis 3.0.3 “Girona” (QGIS 

DEVELOPMENT TEAM, 2017). 

 

2.2 Vulnerabilidade Ambiental 

 

Para operacionalizar a vulnerabilidade ambiental em Russas, a metodologia utilizada 

também é adaptada de Alves (2006) que se utiliza de dois indicadores, sendo eles: a 

proximidade de cursos d’água e a cobertura da rede de esgoto. Para o mesmo, esses dois 

indicadores revelam duas dimensões da vulnerabilidade ambiental, que são: a exposição ao 

risco, no que diz respeito a áreas próximas a cursos d’água, ficando expostas a doenças de 

veiculação hídrica; e a exposição à degradação ambiental, que diz respeito à residência em 

área com baixa cobertura da rede de esgoto. 

Na presente pesquisa, para determinar as categorias de vulnerabilidade ambiental, 

decidiu-se usar o termo “corpos d’água” para agregar os polígonos mapeados em ambiente 
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SIG definidos como: áreas de risco de inundação e área de amortecimento de 100 metros 

delimitada para as lagoas perenes, lagoas intermitentes e cursos d´água. 

Assim, a compilação dos dados foi subsidiada pelo uso do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), por meio da organização dos dados primários e secundários em um banco 

de dados produzido, organizado e gerenciado no software QGis 3.0.3 Girona (QGIS 

DEVELOPMENT TEAM, 2017). 

 

Figura 02 – Mapa de Vulnerabilidade Social da área urbana do município de Russas/CE, 

2018. 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Os dados das áreas de risco de inundação foram extraídos da Leitura Técnica de 

Russas (PRODEURB, 2017) e georreferenciados para o sistema de referência geodésico 

SIRGAS 2000 e sistema de coordenadas UTM Zona 24 sul. Com relação a elaboração dos 

dados vetoriais dos cursos d’água, lagoas perenes e lagoas intermitentes, fez-se uso da 

imagem de satélite do Google Satellite (GOOGLE MAPS, 2016)  disponibilizada no ficheiro 

xml como camada no formato rasters Web Map Service (WMS) e gerenciada no software 

QGis 3.0.3 Girona (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2017). 
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Na organização do presente trabalho e definição das áreas de proximidade dos corpos 

d’água, optou-se pelo amortecimento (buffer) de 100 metros das lagoas perenes, lagoas 

intermitentes e dos cursos d’água devido a área dos bairros e a própria geometria das 

drenagens que se encontram localizadas em vales abertos facilitando o espraiamento das 

águas quando em períodos de enchentes. Vale ressaltar que essa distância de 100 metros foi 

utilizada em estudo desenvolvido por Alves e Torres (2006). 

Além disso, optou-se por agregar as áreas de risco de inundação no atributo corpos 

d’água (PRODEURB, 2017) por considerar que no município de Russas, esse atributo 

apresenta condição iminente de risco ambiental em períodos de chuva. 

No processo de elaboração e gerenciamento dos dados no software QGis 3.0.3 Girona 

(QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2017), seguiu-se a seguinte ordem: 

• Primeiro, ocorreu a união das camadas cursos d’água, lagoas perenes e lagoas 

intermitentes, gerando assim uma única camada denominada “union_corpos_dagua”; 

• logo após a união dessas camadas, utilizou-se a ferramenta buffer para gerar 

uma área de amortecimento de 100 metros de distância das bordas da camada 

“union_corpos_dagua”; 

• em seguida, com a camada do buffer de 100 metros criado, realizou-se a união 

desta com a camada “área de risco de inundação” e foi gerada uma nova camada nomeada 

como “corpos d’água” 

• para identificar as áreas dos bairros que estão sobrepostas com os corpos 

d’água, foi utilizada a ferramenta “interseção”; 

• por fim, com o resultado da interseção, obteve-se o seguinte resultado: o total 

das áreas dos bairros em hectares e as porcentagens das áreas dos bairros quem sobrepõem os 

corpos d’água. 

Assim, adotando e adaptando a metodologia de Alves (2006) foram definidas duas 

faixas de exposição ao risco ambiental. Para os bairros localizadas a menos de 100 metros de 

qualquer corpo d’água definiu-se como ALTO e para os bairros fora desse limite o risco foi 

considerado BAIXO. Em relação a exposição a degradação ambiental, também, duas faixas 

foram definidas, sendo ALTA para os bairros com domicílios com rede de esgoto abaixo de 

50% e BAIXA para os demais bairros que tenham recobrimento da rede acima de 50%. 

Ao combinar as variáveis, proximidade de cursos d’água e cobertura de esgoto, é 

possível se obter faixas de vulnerabilidade ambiental (ALVES, 2006), que adaptadas para o 

presente trabalho, serão expressas ao nível local, considerando os limites dos bairros. Para o 
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presente estudo foram determinadas quatro faixas que obedecem a relação das variáveis acima 

descritas, conforme quadro 01. 

 

 

Desta forma, percebe-se que a vulnerabilidade ambiental está voltada para uma 

abordagem mais geográfica, que se baseia numa linha de análise sobre desastres naturais e 

avaliação do risco (DIAS, 2013). Podendo ser compreendida a partir da análise das 

características ecodinâmicas dos sistemas ambientais, relacionando também à capacidade de 

resposta do meio físico aos efeitos adversos provocados por ações antropogênicas 

(MEDEIROS; SOUZA, 2016). 

 

 

 

 

Quadro 01 – Categorias de Vulnerabilidade Ambiental 

Categoria 
Vulnerabilidade 

ambiental 

Risco e 

degradação 

Características definidas para a 

vulnerabilidade ambiental dos bairros 

1 Baixa 

Baixo risco e 

baixa 

degradação 

ambiental 

Mais de 50% da área do bairro fora dos 

limites da área de amortecimento (buffer) 

definida com distância igual ou superior a 

100 metros dos corpos d’água e cobertura 

da rede de esgoto superior a 50% dos 

domicílios 

2 Média 

Alto risco e 

baixa 

degradação 

ambiental 

Mais de 50% da área do bairro dentro 

dos limites da área de amortecimento 

(buffer) definida com distância igual ou 

superior a 100 metros dos corpos d’água 

e cobertura da rede de esgoto superior a 

50% dos domicílios 

3 Média 

Baixo risco e 

alta 

degradação 

ambiental 

Mais de 50% da área do bairro fora dos 

limites da área de amortecimento (buffer) 

definida com distância igual ou superior a 

100 metros dos corpos d’água e cobertura 

da rede de esgoto inferior a 50% dos 

domicílios 

4 Alta 

Alto risco e 

alta 

degradação 

ambiental 

Mais de 50% da área do bairro dentro 

dos limites da área de amortecimento 

(buffer) definida com distância igual ou 

superior a 100 metros dos corpos d’água 

e cobertura da rede de esgoto inferior a 

50% dos domicílios 

Fonte: Adaptado de Alves (2006). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta etapa do trabalho, os bairros dos grupos de vulnerabilidade social são 

classificados de acordo com as categorias de vulnerabilidade ambiental apresentadas na 

metodologia e que foram identificadas no município.  

Nos bairros com alta vulnerabilidade social, residem cerca de 15.862 pessoas, o que 

correspondem a 22,69% da população do município da sede de Russas, em 2010. No que diz 

respeito à vulnerabilidade ambiental, cerca de 1.267 pessoas (1,81% da população) se 

encontram numa área de alto risco e alta degradação ambiental, ou seja, mais de 50% da área 

do bairro se encontra dentro dos limites da área de amortecimento (buffer) definida com 

distância igual ou superior a 100 metros dos corpos d’água e com a cobertura da rede de 

esgoto inferior a 50% dos domicílios.  

Assim, com a junção das informações aqui geradas, elaborou-se o mapa temático da 

vulnerabilidade ambiental (FIGURA 03) que dará suporte a discussão e resultados analíticos 

dos bairros com a vulnerabilidade social e ambiental dentro dos parâmetros estabelecidos para 

essa pesquisa.  

Figura 03 – Mapa de Vulnerabilidade Ambiental da área urbana do município de Russas/CE, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Ainda sobre o grupo de alta vulnerabilidade social (22,69% da população urbana de 

Russas), foi possível constatar que 5.178 pessoas (7,4% dessa população) se encontram na 

categoria 3 de média vulnerabilidade ambiental, apresentando baixo risco a enchentes e 

inundações, porém, alta degradação ambiental em relação a cobertura da rede de esgoto.  

Por fim, sobre este grupo, destaca-se que 9.417 pessoas, 13,48% da população de alta 

vulnerabilidade social se encontra na categoria de baixa vulnerabilidade ambiental, 

apresentando baixo risco à enchentes e inundações e baixa degradação ambiental, o que 

significa dizer que mais da metade de sua população se encontra fora da “zona de risco”, no 

que diz respeito a intempéries ambientais. 

Sobre o grupo com média vulnerabilidade social, destaca-se a presença de 7.666 

pessoas (10,97% da população da sede municipal), das quais 3.786 delas (5,42% dessa 

população) se encontram na categoria de baixa vulnerabilidade ambiental, enquanto que 

pouco mais da metade dessa população (3.880 habitantes) estão categorizados com média 

vulnerabilidade ambiental (3), estando sujeitos a baixo risco de enchentes e inundações, 

porém, em uma situação de alta degradação ambiental, com uma cobertura da rede de esgoto 

inferior a 50% dos domicílios no bairro.   

Já no grupo de baixa vulnerabilidade social, que possui uma representatividade de 

21,6% da população urbana (15.098 habitantes), apenas 6.859 pessoas deste (9,82% da 

população residente) se encontram na categoria de baixa vulnerabilidade ambiental, estando 

sujeita a baixo risco de enchentes e inundações, e a baixa degradação ambiental, com uma 

cobertura da rede de esgoto superior a 50% dos domicílios. Mas isso não significa que na área 

não haja transtornos ocasionados em épocas de chuvas, uma vez que no presente bairro 

(Centro) o sistema de drenagem, quando existe, não é suficiente para o escoamento rápido das 

águas pluviais ficando ruas alagadas, trazendo transtornos à população. Neste mesmo grupo 

vale ressaltar que cerca de 8.239 pessoas (11,78% da população residente) se encontra na 

categoria 3 de média vulnerabilidade ambiental, e que apesar de apresentar baixo risco a 

enchentes e inundações, a degradação ambiental é alta, no que diz respeito a cobertura da rede 

de esgoto, onde menos de 50% de toda a população residente não conta com este tipo de 

serviço.   

Nesse contexto, embora sejam problemas sazonais, os desastres resultam de um evento 

adverso natural ou provocado pela ação humana, sobre um ecossistema vulnerável, causando 

danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

Consequentemente, o desastre envolve os perigos naturais e a vulnerabilidade. Entre os 
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desastres, as inundações destacam-se como as mais comuns das vulnerabilidades (FREIRE; 

BONFIM; NATENZON, 2014). 

Toda e qualquer sociedade vive permanentemente à mercê de um ou mais riscos, 

querendo ou não eles fazem parte da vida e da evolução de qualquer coletividade humana. Há 

poucos tempos atrás os eventos naturais extremos representavam os maiores riscos para a 

sociedade, embora se observe que as populações que vivem no tempo lento sejam mais 

afetadas pelas excepcionalidades da natureza (MENDONÇA; LEITÃO, 2008). 

A vulnerabilidade urbana aos riscos é uma noção complexa, na medida em que as 

vulnerabilidades se encontram territorializadas, ou seja, cada local da cidade possui suas 

próprias características, que vão determinar sua vulnerabilidade e guiar as respostas de 

prevenção em face dos perigos (MENDONÇA; LEITÃO, 2008). 

Diante das transformações significativas ocorridas na Cidade de Russas-Ceará, a 

Figura 04 apresenta como resultado a vulnerabilidade socioambiental mapeada por bairro, no 

que diz respeito ao risco de enchentes e inundações, a degradação ambiental pela ausência da 

cobertura da rede de esgoto superior a 50% por bairro, a dados sociodemográficos, além de 

características locais levantadas empírica e documentalmente.  

 

Figura 04 – Mapa de Vulnerabilidade socioambiental da área urbana do município de 

Russas/CE, 2018. 

 

  Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 



84 

 

Ao observar a figura acima se constata que entre os bairros da sede do Município de 

Russas-Ceará, apenas o bairro Centro da cidade apresenta baixa vulnerabilidade 

socioambiental, e que a maior parte da cidade se encontra em uma situação de média de 

vulnerabilidade socioambiental. Desse modo, a vulnerabilidade envolve uma perspectiva 

multidimensional e que compreende a exposição de um sistema complexo aos riscos e a sua 

capacidade de resposta, sendo esta determinada, no caso de grupos sociais, pelo seu nível de 

pobreza, definido pelo contexto político, histórico e cultural (SANTOS, 2015). 

Diante do acima explicitado, constatou-se que a maior parte da cidade apresenta média 

vulnerabilidade socioambiental, apenas o centro do Município apresentou baixa 

vulnerabilidade socioambiental, bem como apenas o Bairro do Tabuleiro do Catavento 

apresenta alta vulnerabilidade socioambiental, conforme mostra o Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Distribuição da vulnerabilidade socioambiental por bairros, Russas/CE. 

 
Vulnerabilidade Social 

Alta Média Baixa 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

e 
a

m
b

ie
n

ta
l 

Alta C4 - Tabuleiro da Vaquejada – – 

Média C3 
- Pitombeira 

- Várzea Alegre 

- Alto do Velame 

- Vila Gonçalves 

- Ipiranga 

- Vila Matoso 

- Nossa Senhora de Fátima 

- Vila Ramalho 

Média C2 – – – 

Baixa C1 
- Tabuleiro do Catavento 

- Planalto da Catumbela 
- Planalto da Bela Vista - Centro 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
 

 

Em Russas, pode-se destacar que o Riacho Araibu (Figura 5) constitui um ponto de 

vulnerabilidade para os bairros Ipiranga, Vila Gonçalves, Vila Matoso, Alto do Velame e 

Pitombeira em períodos chuvosos, devido a possibilidade de enchentes e inundações, no 

entanto nos períodos de estiagem, que antes se constituía em depósitos de lixo e entulhos, 

com a urbanização houve uma grande melhoria.  
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Figura 5 – Registros do Riacho Araibu na enchente de 2009 (Russas/CE). 

  

  
  

  
  Fonte: https://www.google.com.br/ 

 

 

Além da paisagem, tornou-se ponto de lazer para a população. Ainda em relação a 

sazonalidade, a Lagoa da Catumbela constitui-se como um ponto de vulnerabilidade para o 

Bairro Planalto da Catumbela e a Lagoa dos Canudos e a Lagoa da Caiçara são pontos de 

risco de vulnerabilidade principalmente para o bairro Tabuleiro da Vaquejada (Figura 6). 

 

Figura 6 - Registro das Lagoas da Catumbela (01), Canudos (02) e Caiçara (03 e 04) em 

Russas/CE. 
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    Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 

Vale ressaltar que as características de vulnerabilidade de uma determinada 

população estão associadas às relações macro e microssociais que podem ampliar ou reduzir 

as suas defesas contra os perigos de natureza variada. Essas relações incluem a lógica 

organizadora do território, o acesso aos recursos naturais, aos bens materiais, aos serviços de 

infraestrutura e outros serviços públicos. Conforme se sabe, a pobreza estrutural associada à 

injustiça social contribui para elevar a vulnerabilidade aos eventos hidromeoterológicos. 

Dessa forma, compreende-se que a aplicação do conceito de vulnerabilidade é basilar para a 

identificação da população sob maior risco e, sobretudo, para a adoção de medidas de 

adaptação ou proteção da população (FREIRE; BONFIM; NATENZON, 2014). Tal assertiva 

ficou consolidada com a urbanização do Riacho Araibu que trouxe benefícios para a 

população, diminuindo os riscos ambientais. 

Em campo pode-se observar que a falta de serviço da cobertura da rede de esgoto, o 

acúmulo de entulho, a poluição atmosférica, as cavas de extração de argila, geralmente 

proporcionada pela presença de olarias, e principalmente a ocupação citadina pela expansão 

da malha urbana sobre os corpos d’água (Figura 07), são fatores que constituem pontos de 

vulnerabilidade para os bairros: Tabuleiro do Catavento, Várzea Alegre, Nossa Senhora de 

Fátima, Vila Gonçalves, Pitombeira e Alto do Velame, que possuem em seu território lagoas 

com fluxos intermitentes. 
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Figura 7 - Registros de expansão da cidade sobre os corpos d’água (Russas/CE). 

 

  
  

  
    Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 

Os problemas socioambientais, sobretudo os urbanos, são derivados de uma brutal 

concentração demográfica que não foi acompanhada de melhorias nas condições de renda e 

infraestrutura de modo a atender as necessidades desse contingente demográfico, resultado de 

um modelo de urbanização excludente que se repercute na realidade socioespacial desses 

centros urbanos (SANTOS, 2008). 

A Rodovia BR-116 se torna um ponto de vulnerabilidade para a população residente 

no Planalto da Catumbela e Tabuleiro do Alto do São João pela sua movimentação pondo em 

perigo, principalmente ao tráfego de crianças e idosos. Nesse contexto, Freitas et al (2012) 

salientam que os riscos de desastres se constituem socialmente através de processos que se 

estruturam na dinâmica do desenvolvimento econômico e social, bem como da proteção social 

e ambiental.  

Destaca-se também que o bairro Tabuleiro do Alto São João se encontra sem 

classificação quanto a vulnerabilidade social, haja vista não ter sido considerado bairro pelo 

IGBE para o Censo Demográfico de 2010, tendo como base a Lei Municipal n° 334/90. 

Assim, optou-se também por não classificar quanto a vulnerabilidade ambiental. Vale 

registrar que no atual bairro se encontra o lixão da cidade (Figura 08). 



88 

 

Figura 8 - Lixão no Tabuleiro do Alto do São João (Russas/CE). 

  
Fonte: Acervo do autor, 2018. 

 

Conforme se pode constatar, o desenvolvimento desigual e concentrado provoca 

deterioração das condições de vida da população, principalmente quando se trata da 

localização no território e, como decorrência, às condições de moradia e de acesso aos 

serviços e equipamentos de consumo coletivo. A fragmentação urbana nas cidades se expressa 

em níveis crescentes de segregação residencial. Esta constitui um dos determinantes do 

processo de manutenção e reprodução da pobreza e da desigualdade social e, desse modo, 

gera a vulnerabilidade socioambiental (COSTA; DANTAS, 2009). 

O desencadear de um desequilíbrio implica em aumento de custos e diminuição de 

rendimentos, contribuindo também para os processos de degradação e de exaustão dos 

recursos naturais, portanto os critérios subjetivos devem ser substituídos por análises mais 

abrangentes e consistentes que deem subsídios ao zoneamento territorial (MEDEIROS et al, 

2012). 

Nesse contexto, Santos (2004) salienta que a organização do espaço sempre foi uma 

das prioridades para as pessoas que se propõem a viver em grupos com objetivos e normas 

comuns. A manutenção da biodiversidade e a mitigação dos conflitos são importantes 

premissas para a definição dos procedimentos de planejamento, nos quais, o ordenamento 

territorial e a gestão ambiental são partes essenciais para um planejamento adequado. 

Conforme se pode ver, a vulnerabilidade socioambiental se distribui quase que de 

forma homogênea por todo território de Russas, mas chega a ser mais crítica nas áreas 

ocupadas por populações que apresentam maior vulnerabilidade social, pois as mesmas não 

dispõem de condições de infraestrutura para enfrentar as situações de crise que aparecem. 

Essa situação se agrava, quando associada à precariedade da população, e se evidencia a baixa 

capacidade de resposta do poder público em responder adequadamente as situações de crise. É 

justamente nesse complexo jogo de relações entre sociedade e natureza, que surge a premente 



89 

 

necessidade de ocupar os espaços naturais e, ao mesmo, tempo assegurar a funcionalidade 

sistêmica dos ambientes, visando à redução dos riscos e a melhor qualidade de vida para a 

população. 

Seria necessário que o Poder Público Municipal olhasse para a área periférica da 

cidade, principalmente o Bairro Alto do São João, onde diariamente a população está exposta 

a doenças, principalmente respiratória pela inadequação do produto final do lixo e, até 

mesmo, pela exposição do lixo a céu aberto. Desse modo, faz-se necessário uma adequada 

destinação dos resíduos sólidos e efluentes. 

Além disso, faz-se necessário a criação de programa municipal de educação 

ambiental; projetos de reflorestamento das matas ciliares; saneamento básico da cidade, 

destinação adequada dos resíduos sólidos e efluentes; ou até mesmo em áreas de forte 

vulnerabilidade realizar um projeto de realocação das famílias que residem em áreas de riscos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho objetivou-se o mapeamento da vulnerabilidade socioambiental na área 

urbana da cidade de Russas-Ceará, utilizando-se de indicadores sociodemográficos e 

ambientais para que fossem possíveis as análises dos fatores de riscos socioambientais e a 

relação existente entre as desigualdades sociais e a vulnerabilidade ambiental. 

Em termos quantitativos, destaca-se a vulnerabilidade ambiental no Município com a 

presença de riachos e lagoas sazonais. Dentro deste contexto, cita-se que a ocupação do 

território ocorreu sem o devido conhecimento de que o meio físico pode acarretar em 

consequências nocivas com graves impactos ao meio ambiente, e consequentemente, no bem-

estar da população de Russas. 

Em relação a vulnerabilidade social, é possível perceber pequenas expressões de 

diferenças entre eles, quando se fala de condições de saneamento básico (coleta de lixo, 

abastecimento de água e coleta de esgoto), já em relação à escolaridade, as diferenças são 

mais notórias. Enquanto a porcentagem média de escolaridade do chefe de família no grupo 

de baixa vulnerabilidade é de 89,16%, nos grupos de média e alta vulnerabilidade, são 

respectivamente, 83,90% e 84,04%. É interessante perceber que apesar da pouca diferença 

porcentual entre estes dois últimos grupos, no que diz respeito a escolaridade, o número de 

chefes de família com rendimento no grupo de média vulnerabilidade social chega a ser 

5,17% maior que o de alta vulnerabilidade social. 
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Se os indicadores de escolaridade chegam a ser contrastantes, os indicadores de renda 

são ainda maiores, pois no grupo de baixa vulnerabilidade social os chefes de família com 

rendimento chegam a ser 67,54%, enquanto que nos grupos de média e alta vulnerabilidade 

social, chegam a ser 66,75% e 61,58%, respectivamente, chegando a ser uma diferença de 

5,96% do primeiro grupo para este último. 

Sobre a renda é possível perceber, ao observar os grupos de média e baixa 

vulnerabilidade social respectivamente, que quando os chefes de família possuem uma menor 

escolaridade (83,90% e 84,04%), maior é a sua dificuldade na obtenção de emprego (33,25% 

e 38,42%), e menor é a remuneração quando este é obtido (38,95% e 37,83% ganham até 1 

salário mínimo). 

Ainda no tocante a renda nota-se que nos bairros de baixa vulnerabilidade social há a 

maior presença de famílias com rendimento superior a 3 salários mínimos, chegando a 

representar o dobro de famílias encontradas nos bairros de média e baixa vulnerabilidade, 

quando comparados. Salienta-se ainda que quanto ao indicador que representa a ausência de 

rendimento, é marcante a diferenciação dos porcentuais, sendo de 32,46%, 33,25% e 38,42% 

na baixa, média e alta vulnerabilidade, respectivamente. 

No que diz respeito a estrutura etária da população, a presença de crianças e 

adolescentes que se encontram nos bairros do grupo de alta vulnerabilidade social 

corresponde a 22,56%, no grupo com baixa vulnerabilidade social apresentam 18,11%, e no 

de média vulnerabilidade social 20,42%. Na população de idosos (70 anos ou mais) 

apresentam índices decrescentes, dos grupos de baixa (5,40%), média (4,71%) e alta (3,62%) 

vulnerabilidade, respectivamente. 

Em resumo, pode-se considerar que em alguns bairros de Russas, a vulnerabilidade 

social é agravada pela ambiental, configurando desta forma a vulnerabilidade socioambiental, 

tornando-se necessário a efetivação de políticas públicas para que os indivíduos agucem sua 

percepção ambiental e tenham a capacidade de enxergar o mundo, uma vez que a partir do 

momento em que o sujeito passa a pautar suas atitudes e suas ações dentro de uma visão de 

mundo baseada em princípios socioambientais, o mesmo passa a estabelecer um amplo 

conjunto de práticas proativas para a conservação da natureza e melhoria da qualidade de 

vida. 

O que se pretende, portanto, é fornecer informações atualizadas e especializadas 

concernentes à caracterização socioambiental do município, esperando-se que este trabalho 

possa contribuir para o ordenamento territorial de Russas-Ceará, uma vez que o município 

está passando por um desenvolvimento econômico acentuado, com atividades econômicas 
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relacionadas aos setores de serviços e indústria, assim como um acelerado crescimento 

urbano. 
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CONCLUSÃO 

 

As categorias de vulnerabilidade estabelecidas e definidas na pesquisa têm como 

propósito auxiliar a compreensão da pluralidade do termo. Não há, entretanto, intenção ou 

mesmo interesse de padronizar os conceitos que possam restringir o olhar para a questão. É 

evidente que embora seja possível perceber diferenças entre os contextos de vulnerabilidade, 

fica claro também que essas realidades se perpassam e dialogam constantemente. 

Os problemas relacionados às vulnerabilidades socioambientais no Brasil se mostram 

cada vez mais presentes nos municípios brasileiros, principalmente nas pequenas e médias 

cidades onde se configura um crescimento urbano maior e de forma desordenada. Em Russas, 

a situação não é diferente, a cidade vem se desenvolvendo à jusante do Rio Jaguaribe, na 

região média-baixa, por isso é importante ressaltar, e recomendar, a gestão dos recursos 

hídricos de sua bacia hidrográfica, assim como aumentar a fiscalização, no que diz respeito ao 

uso e ocupação do solo, pois estes fatores, em geral, contribuem de forma significativa para o 

aumento de prejuízos relacionados aos eventos chuvosos. 

Verifica-se uma evolução da importância do assunto, não só para o meio ambiente 

como fator intrínseco, mas também para o desenvolvimento econômico do país ao perpassar 

pelos diversos caminhos que trilham o ordenamento territorial. Para a promoção de uma 

melhor qualidade de vida e ambiental, a vulnerabilidade socioambiental se estabelece como 

uma diretriz para o desempenho das atividades econômicas, nas relações desenvolvimentistas 

do campo social e ambiental, além da economia e dos recursos naturais que se tornaram 

fatores fundamentais para possibilitar, ou não, a implantação de empreendimentos e o 

desenvolvimento da cidade. 

Considera-se a vulnerabilidade socioambiental como um instrumento capaz de 

promover a aplicação de medidas sustentáveis em consonância com o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Partindo desta perspectiva é possível utilizar-se da vulnerabilidade 

socioambiental para um melhor planejamento e gestão ambiental do território da cidade.  

Através de mapeamentos de índices sociais, ambientais, torna-se possível identificar as 

relações entre a distribuição do espaço e os problemas socioambientais nas cidades. Uma 

visão da distribuição espacial das vulnerabilidades possibilita ao poder público atuar de forma 

coerentemente com as proposições da sustentabilidade, pois os diagnósticos ambientais e os 

programas de mitigação e/ou compensação, quando elaborados com real compromisso ético, 

social e ambiental, são as ferramentas que permeiam o equilíbrio entre as ações antrópicas e a 

conservação do meio ambiente.  
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Vale ressaltar que a qualidade de vida de uma população não é responsabilidade 

somente de uma gestão pública eficaz, pois considera-se a participação popular fundamental 

para a “construção” de uma sociedade ambientalmente saudável. Nesse contexto, pode-se 

ressaltar a importância de um instrumento de desenvolvimento eficaz para um município, seja 

ele econômico, social, ambiental, e porque não dizer “socioambiental”. 

É neste contexto que o estudo das vulnerabilidades pode contribuir de forma 

satisfatória para um plano diretor municipal, mapeando áreas, “pontuando” e prevendo os 

componentes relacionados à capacidade de reação à exposições de riscos, e as dificuldades de 

adaptações diante das mesmas. Neste estudo percebe-se que os grupos mais pobres, são mais 

vulneráveis, encontrando-se em condições de precariedade, tanto ambiental, quanto social, e 

que tais grupos carecem de fontes externas de apoio, incluindo a atuação do Poder Público, de 

forma geral. 

A realidade do município de Russas, não é tão diferente das demais cidades 

brasileiras, pois são notáveis as dificuldades na gestão territorial, pela não adoção e 

implementação de um modelo de gestão administrativa que envolva diferentes seguimentos da 

sociedade civil. Pode-se considerar que em alguns bairros de Russas, a vulnerabilidade social 

é agravada pela ambiental, configurando desta forma a vulnerabilidade socioambiental, 

tornando-se necessário a efetivação de políticas públicas, e a promoção da educação 

ambiental para que os indivíduos agucem sua percepção ambiental, para que os mesmos 

tenham a capacidade de enxergar o mundo, pois uma vez que o sujeito passa a pautar suas 

atitudes e suas ações dentro de uma visão baseada em princípios socioambientais, o mesmo 

passa a estabelecer um amplo conjunto de práticas proativas para a conservação da natureza e 

melhoria da qualidade de vida. 

Apesar dos trabalhos desenvolvidos por órgãos municipais, estaduais e federais terem 

como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, pode-se perceber que por vezes 

esta finalidade não é alcançada devido às falhas de comunicação entre os mesmos, além de 

limitações, tanto em aspectos pessoais, quanto de recursos tecnológicos. Tendo em vista as 

conhecidas limitações, percebe-se hoje uma tendência de “omissão” quanto às 

responsabilidades envolvidas, uma vez que a não atualização de leis, e planos municipais, a 

falta de busca por informações atualizadas, a inexistência de diálogo entre os atores 

envolvidos, podem vir a “minar” a veracidade de estudos como este que tem como objetivo 

contribuir com o direcionamento e aprimoramento das políticas públicas, proporcionando 

maior sensibilização e percepção à população e gestores, no que diz respeito a realidade 
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socioeconômico, ambiental, e até mesmo de raízes culturais que ditam o comportamento 

quanto ao uso do solo, influenciando diretamente no planejamento urbano. 

Importa destacar que se bem direcionadas, as políticas públicas podem favorecer aos 

processos de inclusão social, promovendo o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Assim, 

quando bem aplicado, os instrumentos públicos podem contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida, e para melhor capacidade de resposta frente aos riscos. 

De uma maneira geral a essência deste estudo é apresentar a situação atual do 

município de Russas no que diz respeito à vulnerabilidade socioambiental, e espera-se 

contribuir de forma satisfatória para o planejamento urbano da mesma. Assim, fica claro que 

não existe uma fórmula mágica para uma gestão eficaz do território, mas que, uma gestão 

pode ser direcionada pelas características sociodemográficas e ambientais. 

Nesse contexto, o planejamento integrado entre poder público e sociedade civil podem 

ser bastante eficazes desde que esse processo seja e aconteça de forma contínua, permitindo 

aos atores da gestão pública o conhecimento da realidade local por meio de relatos da 

sociedade. 

Desta forma, espera-se que o material aqui produzido, apesar das dificuldades de 

informações, contribua de forma satisfatória para estudos posteriores a serem realizados, 

ajudando no mapeamento básico do município, haja vista melhor detalhar as realidades locais, 

de forma setorizada, com o intuito de contribuir para a melhoraria da qualidade de vida da 

população, levando em consideração que: 

1. Não há uma solução definitiva para questão da vulnerabilidade socioambiental, uma 

vez que ela se distribui quase de forma homogênea por toda a sede urbana, sem contar com a 

indisponibilidade de recursos financeiros para ações eficazes de mitigação; 

2. Apesar de não poder evitar todos os incômodos ocasionados em épocas chuvosas, é 

possível diminuir/mitigar seus efeitos adversos, levando em consideração medidas de 

proteção e controle a serem implementadas; 

3. Estas medidas devem estar associadas e contempladas dentro do Plano Diretor, 

desde a drenagem da bacia ao uso do solo, recomendando-se a elaboração de mapas de 

inundação mais detalhados que possam ser utilizados para conhecimento da comunidade, de 

forma a contribuir na educação ambiental. 

Durante da realização desta pesquisa foi possível observar e sentir a dificuldade para 

aquisição e quantificação de informações detalhadas sobre a população como um todo, sendo 

notória a necessidade de uma interlocução mais eficaz entre os atores da gestão pública, seja 

ela municipal, estadual e/ou federal. Ressalta-se ainda que é possível a melhoria da adaptação 
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do método neste trabalho utilizado, sendo possível agregar outras variáveis mensuráveis para 

uma caracterização mais detalhada da vulnerabilidade, sela ela social ou ambiental. 

Conclui-se que a realização dessa dissertação de mestrado cumpriu com seus objetivos 

traçados. Dentre as dificuldades, a ausência de uma “mesma linguagem” entre os atores da 

gestão pública merece destaque, sendo que, etapa de aquisição de dados, que demandou maior 

dedicação, revelando a carência de um banco de dados de fácil acesso condizente com a 

realidade do município. 
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