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RESUMO 

 O crescimento desordenado das cidades brasileiras nos últimos anos teve como 

consequência diversos impactos sociais e ambientais que materializaram-se no espaço urbano. 

Dentre eles, pode-se citar a ocupação desordenada de áreas de risco por população de baixa 

renda, devido à ausência de planejamento urbano. Esta pesquisa tem como objetivo principal 

identificar áreas de risco a vulnerabilidade socioambiental na cidade de Ituiutaba (MG). Para 

isto, foram utilizados dois grupos de variáveis, um para a dimensão social e outro para 

ambiental. Os dados sociais consistiram-se em 348 variáveis do Censo Demográfico de 2010 

do IBGE, que por análise matemática foram transformadas em 20 variáveis finais, e 

posteriormente com a aplicação da técnica estatística, análise fatorial, foram reduzidas a 5 

fatores finais. As variáveis ambientais utilizadas foram as referentes a degradação ambiental, 

densidade demográfica e proximidade com curso de água. Os grupos de variáveis foram 

congregadas para a criação do mapa de vulnerabilidade socioambiental. Como resultado, 

identificou-se que em Ituiutaba, existem pelo menos 4 bairros na faixa de “muito alta” 

vulnerabilidade socioambiental, além de inúmeras áreas sujeitas a diversos riscos.  

 

Palavras-chave: Espaço Urbano; Vulnerabilidade Socioambiental; Ituiutaba - MG. 

 

   

ABSTRACT 

The uncontrolled growth of Brazilian cities in recent years has resulted in several 

social and environmental impacts that materialized in the urban space. Among them, we can 

mention the disorderly occupation of risk areas for low-income population, due to lack of 

urban planning. This research aims to identify areas of risk to social-environment 

vulnerability in the city of Ituiutaba (MG). For this, two groups of variables were used, one 

for the social dimension and another for environment. Social data consisted in 348 2010 

IBGE Census variables, which in mathematical analysis were transformed into 20 final 

variables and later with the application of statistical technique, factor analysis, they were 

reduced to final 5 factors. Environmental variables used were those relating to environmental 

degradation, population density and proximity to the watercourse. Variable groups were 

brought together for the creation of social and social-environment vulnerability map. As a 

result, it was identified that in Ituiutaba there are, at least, four neighborhoods in the range of 

"very high" social and environmental vulnerability, as well as a number of areas subject to 

various risks.  

 

Keywords: Urban Space; social-environment vulnerability, Ituiutaba – MG 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das cidades nos últimos anos ocasionou aumento exponencial da 

população urbana. Em várias cidades brasileiras é perceptível que o êxodo rural do 

século passado, atrelado ao modo de produção capitalista, configurou cidades 

populosas, carentes de serviços básicos como saúde, educação e segurança. 

A população de baixa renda, devido à migração forçada pelo capital na segunda 

metade do século XX, ocupou áreas precárias como cortiços, favelas, áreas sujeitas 

inundações e enchentes, e entre outras, habitações em condições precárias localizadas 

em bairros não planejados. Residem em áreas não próprias à moradia, e ficam sujeitos a 

vários tipos de riscos, resultando em diversos problemas sociais e ambientais. 

Deste modo, a vulnerabilidade socioambiental tem se acentuado nas cidades 

brasileiras. A população encontra dificuldades a serviços públicos básicos, ocasionando 

uma deterioração crescente de suas condições de vida. Assim, ao estudar o urbano 

entende-se que vários elementos estão inter-relacionados, sendo inviável a dissociação 

dos aspectos sociais, econômicos e ambientais, uma vez que estes problemas 

materializam-se de forma concomitante.  

Em contrapartida, em parceria com o setor privado, o Estado, que deveria 

planejar o uso do solo urbano, promove a ocupação de áreas de risco, incluindo áreas de 

preservação ambiental. Isto não acontece devido à inexistência de legislação, mas sim 

na forma arbitrária de sua aplicabilidade, como também na ausência de fiscalização.  

Nessa conjuntura, a ocupação de áreas urbanas devem ser planejadas com o 

intuito de oferecer melhores condições de vida a população, evitando, quando possível, 

a ocupação de áreas de riscos. Para tanto, devem-se apontar não apenas os locais 

susceptíveis a algum tipo de evento perigoso, mas principalmente identificar qual destes 

locais a população encontra-se mais vulnerável, e portanto, mais propensa a não resistir 

ou recuperar-se de um determinado evento danoso. 

Na cidade de Ituiutaba (MG) existem distintos cenários referentes à qualidade 

ambiental urbana e condição socioeconômica da população. Ela localiza-se no estado de 

Minas Gerais (Figura 1) na região Sudeste do Brasil, e pertence à Mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, que está localizada a oeste de Minas Gerais. Com 

uma população total estimada em 102.690 mil habitantes (IBGE, 2014), é sede da 
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Microrregião de Ituiutaba, que tem como municípios Cachoeira Dourada, Capinópolis, 

Gurinhatã, Ipiaçu, Santa Vitória e o próprio município sede. 

Figura 1 - Ituiutaba (MG): Localização do município e malha urbana (2015) 

 

Fonte: IBGE, 2012. 

Elaboração: DUTRA JÚNIOR, N.P.S (2015). 

Na cidade em estudo, existe a hipótese da existência de bairros e/ou setores onde 

os impactos ambientais emergem em congruência com as características sociais e 

econômicas dos moradores locais. Por meio da pesquisa, poderá comprovar (ou não) a 

hipótese levantada, e, de acordo com os resultados alcançados, identificar a 

configuração espacial desta vulnerabilidade socioambiental na área de estudo. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral identificar a vulnerabilidade 

socioambiental em Ituiutaba (MG). Como objetivos específicos, pretende-se fazer uma 

breve reflexão sobre o planejamento e espaço urbano; discutir sobre os conceitos de 

riscos e vulnerabilidade socioambiental; de forma abreviada, refletir sobre o espaço 

urbano de Ituiutaba (MG); utilizar métodos estatísticos e cartográficos para criar o 

Banco de Dados Geográficos de Vulnerabilidade de Ituiutaba (MG) especializados em 

mapas; e pesquisa de campo para verificar os resultados obtidos em laboratório.
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1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na elaboração deste trabalho, construiu-se inicialmente a pesquisa teórica a 

respeito das temáticas planejamento e espaço urbano, riscos e vulnerabilidades, e espaço 

urbano de Ituiutaba (MG).  

Os procedimentos metodológicos de análise de dados para a elaboração dos 

mapas de vulnerabilidade socioambiental é uma adaptação da utilizada por Alves 

(2013), Almeida (2010) e Dias (2013). Pauta-se inicialmente na construção de acervo 

cartográfico com variáveis sociais e econômicas que limitou-se aos 141 setores 

censitários presentes no espaço urbano de Ituiutaba. 

As variáveis socioeconômicas selecionadas nesta pesquisa foram adaptadas de 

Dias (2013), perfazendo 348 variáveis de origem presentes nas tabelas do resultado do 

Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 

posteriormente através de cálculos matemáticos simples como soma e subtração, foram 

agrupadas em 20 variáveis finais, de acordo com o Quadro 1 e Quadro 7 (ver apêndice): 

Quadro 1 – Variáveis de Origem e Variáveis Finais 

Variáveis (V) Finais (V) Origem 
(Quantidades) 

V1 - Domicílios particulares precários. 1 

V2 - Domicílios particulares sem abastecimento de água da rede geral. 3 

V3 - Domicílios particulares com banheiro ou sanitário sem esgotamento sanitário via rede geral de 

esgoto, pluvial ou fossa séptica. 

4 

V4 - Domicílios particulares permanentes sem banheiro. 1 

V5 - Domicílios particulares permanentes com lixo não coletado. 5 

V6 - Domicílios particulares permanentes de mais de 4 moradores. 6 

V7 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 10 a 19 anos de idade. 10 

V8 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de até 

3 salários mínimos. 

4 

V9 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal. 1 

V10 - Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes com 10 a 19 anos de idade. 10 

V11 - Pessoas com 0 a 14 anos de idade. 15 

V12 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados. 2 

V13 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com 10 e 19 anos de 

idade. 

24 

V14 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes de mais de 64 anos. 36 

V15 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com mais de 64 

anos de idade. 

80 

V16 - Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes com mais de 64 anos de 

idade. 

36 

V17 - Mulheres não alfabetizadas responsáveis por domicílios particulares permanentes. 2 

V18 - Pessoas de mais de 64 anos de idade. 36 

V19 - Pessoas não alfabetizadas com 5 a 14 anos de idade. 20 

V20 - Pessoas não alfabetizadas com mais de 64 anos de idade 52 

Fonte: Almeida (2010) e Dias (2013). 
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 Na análise estatística utilizou-se o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS
1
), ela teve como objetivo elaborar uma análise multivariada conhecida 

como Análise Fatorial, que reduziu as variáveis (20) em fatores. Eles foram resultado 

desta análise que, estatisticamente, cria critérios de ajuntamento de variáveis em fatores 

(DIAS, 2013, p.108). Utilizando técnicas de geoprocessamento, foram representados em 

mapas temáticos. 

 A análise do ponto de vista ambiental baseou-se na proposta de Alves (2013), na 

qual consideram-se vulneráveis os setores censitários que estão até 50 metros próximos 

aos canais fluviais, e setores com baixo saneamento básico. Leu-se também Nascimento 

(2011) e fundamentando-se nele, ponderou nesta análise a densidade demográfica. Na 

utilização do software QGis Versão 2.8, a técnica de buffer foi aplicada para identificar 

os setores censitários próximos aos rios urbanos. As variáveis relacionadas ao 

saneamento básico foram buscadas no próprio Censo 2010.   

 As informações tanto sociais quanto ambientais utilizadas nos procedimentos 

anteriores foram reunidas para confeccionar um Banco de Dados Geográficos de 

Vulnerabilidade especializados em mapas. Por fim, os resultados foram analisados, e 

com eles, indicou-se quais setores de Ituiutaba-MG que possuem maior vulnerabilidade 

socioambiental.  

 Assim sendo, inicialmente, submeteu-se as 20 variáveis finais à análise 

exploratória de fatores no programa SPSS. Na análise de fator, opção “descritivos”, 

selecionaram-se as alternativas “solução inicial”, “teste de esfericidade de Bartlett e 

KMO” e “anti-imagem. Field (2009, p. 572) diz que o teste de esfericidade de Bartlett é 

utilizado para testar se “as variáveis se correlacionam somente com elas mesmas” e/ou 

se “todos os outros coeficientes de correlação estão próximos de zero.” Assim, o teste 

de Bartlett identifica 

[...] “se a matriz de correlação da população se parece com uma matriz 

de identidade (isto é, se ela testa se os componentes fora da diagonal 

são zero). Se a matriz de correlação da população se parece com a 

matriz de identidade, isso significa que cada variável se correlaciona 

pessimamente com todas as outras variáveis (isto é, todos os 

coeficientes de correlação estão próximos de zero). (FIELD, 2009, 

p.573). 

                                                           
1
 Utilizou-se a licença do SPSS do Núcleo de Estudos em Organizações da Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. 
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 Com esta análise, chegou-se ao seguinte resultado: 

Quadro 2 - Teste de esfericidade de Bartlett e KMO 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,786 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3580,254 

Df 190 

Sig. ,000 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 Nos testes de Bartlett (Quadro 2) identifica se existem relacionamentos entre as 

variáveis, assim, para este teste ser considerado significativo, a significância deve ser 

menor do que 0,05, pois assim é demonstrado que existe essa analogia. O resultado 

obtido foi 0,000, sendo considerado adequado. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) demonstra 

a proporção da variância, e resultados mais próximos de 1 são ideais e valores abaixo de 

0,5 não são indicados, pois evidencia uma inadequada escolha de dados. Para Field 

(2009, p.571) “valores entre 0,5 e 0,7 são medíocres, valores entre 0,7 e 0,8 são bons, 

valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima de 0,9 são excelentes”, o resultado 

obtido foi 0,786, portanto considerado apropriado para estudo. 

 A opção “anti-imagem” marcada gera uma matriz anti-imagem das correlações e 

covariância, que identifica as adequações de amostra para cada variável (FIELD, 2009, 

p.573). Field (2009, p.579) destaca que, embora ambas matrizes apresentem resultados 

similares, ele sugere que a análise seja feita principalmente a partir da matriz de 

correlação (Tabela 1). Por esse motivo, nesta pesquisa não foi utilizada a matriz de 

covariância. 
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Tabela 1 - Matriz de Anti-Imagem (Correlação) 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 v13 V14 V15 V16 V17 v18 V19 V20 

Anti-image Correlation 

V1 ,849a ,015 -,008 -,041 -,182 ,027 -,047 -,135 ,082 ,011 -,079 ,035 ,137 -,051 -,009 ,105 -5,400E-005 ,022 ,074 ,076 

V2 ,015 ,521a -,806 ,179 -,134 ,099 -,319 -,070 ,204 ,129 -,046 ,088 ,150 ,127 -,118 ,041 -,010 -,167 ,106 ,119 

V3 -,008 -,806 ,519a -,256 -,151 -,127 ,330 ,068 -,187 -,142 ,043 -,068 -,218 -,142 ,135 -,027 ,005 ,187 -,092 -,128 

V4 -,041 ,179 -,256 ,758a ,011 -,047 -,205 -,131 ,077 ,096 ,143 -,033 ,209 ,006 ,047 ,202 -,099 -,083 ,063 -,045 

V5 -,182 -,134 -,151 ,011 ,838a -,003 -,112 -,029 ,021 ,039 ,094 -,198 -,067 ,102 ,007 -,028 ,087 -,091 -,043 ,049 

V6 ,027 ,099 -,127 -,047 -,003 ,913a -,104 ,033 ,039 ,094 -,632 ,029 -,067 ,093 ,039 -,173 -,129 -,064 ,052 -,023 

V7 -,047 -,319 ,330 -,205 -,112 -,104 ,647a -,033 -,258 -,864 ,098 -,083 -,040 -,079 -,098 ,133 ,046 ,040 -,133 ,115 

V8 -,135 -,070 ,068 -,131 -,029 ,033 -,033 ,888a ,344 ,066 -,630 -,041 -,155 -,130 ,017 -,235 ,017 ,132 ,058 -,218 

V9 ,082 ,204 -,187 ,077 ,021 ,039 -,258 ,344 ,803a -,017 -,340 ,112 -,050 ,018 ,013 -,107 -,108 -,008 ,088 -,099 

V10 ,011 ,129 -,142 ,096 ,039 ,094 -,864 ,066 -,017 ,638a -,089 ,064 -,035 ,146 ,085 -,187 -,102 -,091 ,083 -,072 

V11 -,079 -,046 ,043 ,143 ,094 -,632 ,098 -,630 -,340 -,089 ,815a -,131 ,189 ,084 -,026 ,309 -,013 -,160 -,288 ,173 

V12 ,035 ,088 -,068 -,033 -,198 ,029 -,083 -,041 ,112 ,064 -,131 ,892a -,180 -,216 -,257 ,234 -,520 ,186 -,208 ,002 

v13 ,137 ,150 -,218 ,209 -,067 -,067 -,040 -,155 -,050 -,035 ,189 -,180 ,590a -,044 -,017 ,169 ,149 -,044 -,057 ,051 

V14 -,051 ,127 -,142 ,006 ,102 ,093 -,079 -,130 ,018 ,146 ,084 -,216 -,044 ,638a -,480 -,390 ,211 -,907 -,118 ,517 

V15 -,009 -,118 ,135 ,047 ,007 ,039 -,098 ,017 ,013 ,085 -,026 -,257 -,017 -,480 ,792a -,026 -,096 ,524 ,151 -,839 

V16 ,105 ,041 -,027 ,202 -,028 -,173 ,133 -,235 -,107 -,187 ,309 ,234 ,169 -,390 -,026 ,773a -,434 ,005 ,016 ,129 

V17 -5,400E-005 -,010 ,005 -,099 ,087 -,129 ,046 ,017 -,108 -,102 -,013 -,520 ,149 ,211 -,096 -,434 ,893a -,034 ,118 -,039 

v18 ,022 -,167 ,187 -,083 -,091 -,064 ,040 ,132 -,008 -,091 -,160 ,186 -,044 -,907 ,524 ,005 -,034 ,635a ,128 -,623 

V19 ,074 ,106 -,092 ,063 -,043 ,052 -,133 ,058 ,088 ,083 -,288 -,208 -,057 -,118 ,151 ,016 ,118 ,128 ,931a -,157 

V20 ,076 ,119 -,128 -,045 ,049 -,023 ,115 -,218 -,099 -,072 ,173 ,002 ,051 ,517 -,839 ,129 -,039 -,623 -,157 ,771a 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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 Os elementos em destaque na diagonal devem ser no mínimo maiores do que 0,5 para 

demonstrar que a amostra é adequada para um par de variáveis (FIELD, 2009, p.573). Caso o 

resultado seja inferior ao valor mencionado, poder-se-ia afirmar que a variável explica-se 

sozinha, e, portanto não necessária na pesquisa. No presente trabalho, a matriz comprovou 

que as variáveis possuem correlação acima de 0,5, sendo próprias para este estudo. 

 Na análise de fator, opção “extração”, o método usado foi o de “componentes 

principais”, marcando-se a “matriz de correlação” e “solução de fator não rotacionado”. A 

técnica de análise da matriz de correlação é útil quando você utiliza dados representados em 

diferentes escalas, isto é, quando as variáveis escolhidas não têm uma escala definida de 

valores mínimos e máximos. Deste modo, foram consideradas as variáveis, mesmo elas 

estando em escala de medida diferentes (FIELD, 2009, p.574). A solução de fatores não 

rotacionadas segundo Field (2009, p.574) tem utilidade pois mede a “melhoria na 

interpretação devido à rotação. Se a solução rotacionada é um pouco melhor do que a solução 

não-rotacionada, é possível que um método não apropriado (ou não ótimo) de rotação tenha 

sido utilizado”. O método de rotação escolhido foi o “varimax”, com as opções "solução 

rotacionada" e "carregamento diagrama(s)" selecionadas. Justifica-se o uso do método 

“varimax” pois segundo Alcântara (2012, p.51) ele é o mais utilizado pois “produz resultados 

simples e de fácil interpretação. Busca simplificar as colunas da matriz fatorial e tem como 

objetivo maximizar a soma das variâncias das cargas exigidas da matriz fatorial.” E por fim, 

na “pontuações do fator”, marcou-se “salvar como variáveis”, método “regressão”. 

 Observa-se que cinco componentes (autovetores) explicam 80,039% da variância total 

(Tabela 2), e apenas os fatores dos autovetores acima de 1 são extraídos pelo software. Na 

coluna “Extraction Sums of Squared Loadings” (Somas Extraídas das Cargas ao Quadrado) os 

valores são os mesmos exibidos na coluna “Initial Eigenvalues” (Autovalores iniciais) sem os 

fatores referentes aos outros componentes. 
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Tabela 2 - Variância Total Explicada 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 7,669 38,343 38,343 7,669 38,343 38,343 6,706 33,528 33,528 

2 3,276 16,380 54,723 3,276 16,380 54,723 3,151 15,756 49,284 

3 2,095 10,474 65,198 2,095 10,474 65,198 2,561 12,804 62,087 

4 1,837 9,183 74,380 1,837 9,183 74,380 2,399 11,997 74,085 

5 1,132 5,659 80,039 1,132 5,659 80,039 1,191 5,955 80,039 

6 ,924 4,618 84,657       
7 ,749 3,745 88,402       
8 ,574 2,871 91,273       
9 ,463 2,313 93,586       
10 ,409 2,044 95,630       
11 ,255 1,273 96,902       
12 ,189 ,943 97,846       
13 ,136 ,681 98,527       
14 ,079 ,395 98,922       
15 ,064 ,322 99,243       
16 ,054 ,269 99,512       
17 ,045 ,224 99,736       
18 ,028 ,138 99,874       
19 ,020 ,101 99,975       
20 ,005 ,025 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 Em “Rotation Sums of Squared Loadings” (Somas Rotacionadas das Cargas ao 

Quadrado), os fatores são apresentados com importância equalizada, ou seja, possuem 

estrutura otimizada (FIELD, 2009, p.581), como por exemplo, antes da rotação, o fator 1 

explicava 38,343% da variância, e depois da rotação ele passou a explicar 33,528%.  

 Dias (2013, p.210) acentua que a matriz de rotação de fatores (Tabela 3) "serve 

basicamente para estabelecer em quais dimensões as variáveis estão associadas levando em 

consideração a carga fatorial e seus maiores pesos que são associados às variáveis"
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Tabela 3 - Matriz de Rotação de Fatores 

 Component 

1 2 3 4 5 

V1 ,238 ,068 -,017 ,224 ,701 

V2 -,076 -,021 ,096 ,889 ,056 

V3 ,078 -,125 -,070 ,885 -,035 

V4 ,354 -,073 ,104 ,207 ,377 

V5 ,062 -,163 ,133 ,731 ,059 

V6 ,846 ,252 ,201 ,022 ,145 

V7 ,202 -,005 ,919 ,150 ,066 

V8 ,870 ,398 ,033 ,017 ,117 

V9 ,278 ,057 ,782 -,062 -,056 

V10 ,060 ,025 ,947 ,097 ,034 

V11 ,883 ,176 ,182 ,021 ,164 

V12 ,952 -,047 ,099 ,092 -,007 

v13 ,239 ,133 ,000 ,318 -,684 

V14 ,218 ,960 -,012 -,100 -,037 

V15 ,909 ,156 ,044 -,015 -,056 

V16 ,110 ,951 ,061 -,150 -,037 

V17 ,874 ,052 ,250 -,019 ,055 

v18 ,199 ,962 ,030 -,100 -,020 

V19 ,823 -,039 ,096 ,088 ,004 

V20 ,896 ,205 ,054 -,026 -,048 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 5 iterations. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 A matriz citada (Tabela 3) mostra que V6, V8, V11, V12, V15, V17, V19 e V20 

correspondem ao Fator 1; V14, V16 e V18 ao Fator 2; V7, V9 e V10 ao Fator 3; V2, V3 

e V5 ao Fator 4; e V1, V4 e V13 ao Fator 5. Deste modo, pode-se fragmentar os fatores 

em dimensões associadas de acordo com a similaridade das variáveis, e assim, tem-se 5 

fatores e 5 dimensões, conforme visualizado no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Relação de Variáveis de Origem e Fatores 

FATOR 1: Não alfabetizados 

V6 Domicílios particulares permanentes de mais de 4 moradores. 

V8 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal de 

até 3 salários mínimos. 

V11 Pessoas com 0 a 14 anos de idade. 

V12 Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados. 

V15 Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com mais de 64 

anos de idade. 

V17 Mulheres não alfabetizadas responsáveis por domicílios particulares permanentes. 

V19 Pessoas não alfabetizadas com 5 a 14 anos de idade. 

V20 Pessoas não alfabetizadas com mais de 64 anos de idade 
 

FATOR 2: Idade acima de 64 anos 

V14 Responsáveis por domicílios particulares permanentes de mais de 64 anos. 

V16 Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes com mais de 64 anos de 

idade. 

V18 Pessoas de mais de 64 anos de idade. 
 

FATOR 3: Responsáveis com 10 a 19 anos 

V7 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 10 a 19 anos de idade. 

V9 Responsáveis por domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal. 

V10 Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes com 10 a 19 anos de idade. 
 

FATOR 4: Saneamento básico 

V2 Domicílios particulares sem abastecimento de água da rede geral. 

V3 Domicílios particulares com banheiro ou sanitário sem esgotamento sanitário via rede geral 

de esgoto, pluvial ou fossa séptica. 

V5 Domicílios particulares permanentes com lixo não coletado. 
 

FATOR 5: Domicílios precários 

V1 Domicílios particulares precários. 

V4 Domicílios particulares permanentes sem banheiro. 

V13 Responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com 10 e 19 anos 

de idade. 
 

 

Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 A matriz de transformação de fatores (Tabela 4) conforme Dias (2013, p.111) 

“mostra as relações de congruência entre fatores, bem como, estabelece a carga fatorial 

para cada fator”, e em uma constatação preliminar e superficial, verifica que o Fator 1 

correlaciona-se com o Fator 2; o Fator 2 ao Fator 4; o Fator 3 ao Fator 1; o Fator 4 ao 

Fator 2; e o Fator 5 ao Fator 2. Na diagonal estão em destaque às cargas de cada 

componente, elas serão utilizadas posteriormente à elaboração da média ponderada das 

variáveis para cada fator. 
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Tabela 4 - Matriz de Transformação de Fatores 

Component 1 2 3 4 5 

1 ,910 ,316 ,258 ,049 ,065 

2 ,120 -,709 ,300 ,617 ,108 

3 -,345 ,275 ,896 -,046 -,035 

4 -,172 ,556 -,200 ,784 -,087 

5 -,100 ,115 -,036 -,003 ,988 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 O Quadro 4 demonstra os cálculos feitos na identificação da média ponderada 

para cada fator: 

Quadro 4 - Média ponderada para cada fator 
Fator 1 

(V6 * 0,846) + (V8 * 0,870) + (V11 * 0,883) + (V12 * 0,952) +  

(V15 * 0,909) + (V17 * 0,874) + (V19 * 0,823) + (V20 * 0,896) 

0,846 + 0,870 + 0,883 + 0,952 + 0,909 + 0,874 + 0,823 + 0,896 

Fator 2 
(V14 * 0,960) + (V16 * 0,951) + (V18 * 0,962) 

0,960 + 0,951 + 0,962 

Fator 3 
(V7 * 0,919) + (V9 * 0,782) + (V10 * 0,947) 

0,919 + 0,782 + 0,947 

Fator 4 
(V2 * 0,889) + (V3 * 0,885) + (V5 * 0,731)  

0,889 + 0,885 + 0,731  

Fator 5 
(V1 * 0,701) + (V4 * 0,377) + (V13 * 0,318) 

0,701 + 0,377 + 0,318 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Adaptado de DIAS, 2013. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 Os dados destacados no Quadro 4 foram aplicados em todos os 141 setores 

censitários de Ituiutaba-MG, identificando em cada um deles as médias ponderadas das 

variáveis latentes (fatores). Posteriormente, para que os resultados fossem equalizados, 

o peso de cada um dos componentes (Tabela 4) foi multiplicado às variáveis latentes 

(DIAS, 2013, p.113), conforme representado no Quadro 5: 

Quadro 5 - Cálculo para obtenção dos fatores finais 
Média ponderada Fator 1 *  Carga do fator (0,910) =  Fator 1 

Média ponderada Fator 2 *  Carga do fator (0,709) =  Fator 2 

Média ponderada Fator 3 *  Carga do fator (0,896) =  Fator 3 

Média ponderada Fator 4 *  Carga do fator (0,784) =  Fator 4 

Média ponderada Fator 5 *  Carga do fator (0,988) =  Fator 5 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. Adaptado de DIAS, 2013. Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 Para a obtenção do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), que compõe as 

dimensões "Não alfabetizados", “Idade acima de 64 anos”, "Responsáveis com 10 a 19 

anos", "Saneamento básico" e "Domicílios precários", optou-se pelo procedimento 
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usado por Gamba (2011, p.147) em que a autora faz uma média simples das variáveis 

disponíveis para impetrar os índices finais de sua pesquisa. No caso deste trabalho, a 

média corresponde a dos cinco fatores finais. 

 Adaptando os procedimentos metodológicos de Nascimento (2011, p.210) na 

qual ele utiliza a variável “Densidade Demográfica” em sua análise de vulnerabilidades, 

esta informação será empregada na identificação da vulnerabilidade ambiental, pois 

considera-se que em áreas mais populosas o impacto ambiental seja maior.  Assim, para 

criar a variável “Densidade Demográfica”, utilizou-se a variável “V002” presente no 

arquivo “Básico_MG” do IBGE que corresponde aos “Moradores em domicílios 

particulares permanentes ou população residente em domicílios particulares 

permanentes” e dividiu os valores pela área de cada setor (Quadro 6). Para calcular as 

áreas dos setores, no QGis, criou-se um novo campo com precisão 15 e escala 5, e 

aplicou-se a ferramenta de calcular a geometria. 

 Para criar a variável “Proximidade de cursos de água‟ utilizou-se a ferramenta 

buffer do QGis, e conforme já relatado, baseou-se no mesmo procedimento adotado 

Alves (2013, p.355) no qual o autor considera vulneráveis os setores próximos até 50 

metros de cursos de água. Estes receberam valores 1, enquanto que o restante 0. Salienta 

que esta vulnerabilidade está atribuída a riscos de enchentes, inundações e/ou 

alagamento, a qual a ocorrência destes fenômenos podem danificar moradias, auferir 

riscos de morte a população, poluição ao próprio canal fluvial, enfim, diversos impactos 

ambientais. Algumas das variáveis finais (Quadro 1) criadas nesta pesquisa que haviam 

sido submetidas à análise exploratória, novamente serão utilizadas, sendo as seguintes: 

"V2 - Domicílios particulares sem abastecimento de água da rede geral", "V3 - 

Domicílios particulares com banheiro ou sanitário sem esgotamento sanitário via rede 

geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica", "V4 - Domicílios particulares permanentes 

sem banheiro", e "V5 - Domicílios particulares permanentes com lixo não coletado". 

Elas foram submetidas a média simples (GAMBA, 2011, p.148) para chegar-se a 

variável “Degradação Ambiental”. 
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Quadro 6 - Relação de variáveis ambientais de origem e finais 
Dados de origem Procedimentos Variáveis Finais 

Área do setor (A) 

População (P) 

P/A Densidade Demográfica 

Setores próximos até 50 metros cursos de água Ferramenta Buffer Proximidade de cursos de 

água 

V2 - Domicílios particulares sem 

abastecimento de água da rede geral 

V3 - Domicílios particulares com banheiro ou 

sanitário sem esgotamento sanitário via rede 

geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica 

V4 - Domicílios particulares permanentes sem 

banheiro 

V5 - Domicílios particulares permanentes com 

lixo não coletado 

(V2+V3+V4+V5)/4 Degradação Ambiental 

 

Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 Os valores resultantes das operações das variáveis “Densidade Demográfica" e 

"Degradação Ambiental" não são análogos, portanto, com o intuito de tornar as 

variáveis comparáveis, calculou-se um índice para cada uma delas com base nos 

procedimentos metodológicos de Morato (2008, p.54): “o valor de cada índice é igual 

ao quociente entre: a diferença entre o valor observado e o mínimo possível; e a 

diferença entre os limites máximos e mínimos possíveis". Assim, os valores foram 

transformados para uma escala que varia de 0 a 1: 

I = (Vs - Vmin) / (Vmax - Vmin) 

 I = índice 

 Vs = valor no setor censitário 

 Vmin = valor mínimo do indicador em todos os setores censitários 

 Vmax = valor máximo do indicador em todos os setores censitários 

  

 Optou-se por analisar até uma casa depois da vírgula
2
. Os resultados tiveram 

como valor mínimo 0 e máximo 1, o último representa uma maior vulnerabilidade.  A 

vulnerabilidade ambiental foi alcançada pela média simples das variáveis finais após 

equalização. A média da “Vulnerabilidade Social” e “Vulnerabilidade Ambiental” 

correspondem ao mapa final de “Vulnerabilidade Socioambiental”. Para criar as faixas 

de vulnerabilidades, utilizou-se o método de classificação padrão.Contudo, com o 

objetivo de não segregar demasiadamente os resultados, optou-se pela fragmentação 

usada por Nascimento (2011, p.222) na qual ele utiliza 4 faixas: "Baixa 

                                                           
2
 Considerando que a faixa de vulnerabilidade a ser adotada nos mapas corresponde a apenas 4 ("baixa", 

"média", "alta" e "muito alta"), e com o objetivo de otimizar os valores utilizados, não considerou 

prudente fragmentar o índice em duas ou mais casas decimais, visto que não haveria mudanças 

significativas nos resultados. 
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Vulnerabilidade", "Média Vulnerabilidade", "Alta Vulnerabilidade" e "Extrema 

Vulnerabilidade", alterando-se a última faixa para “Muito Alta Vulnerabilidade”. 

 E finalmente, referentes à dimensão social foram elaborados cinco mapas, sendo 

os seguintes: mapa de vulnerabilidade social fator "não alfabetizados"; mapa de 

vulnerabilidade social fator "idade acima de 64 anos"; mapa vulnerabilidade social fator 

"responsáveis com 10 a 19 anos"; mapa de vulnerabilidade social fator "saneamento 

básico"; e mapa de vulnerabilidade social fator "domicílios precários". Correspondendo 

a síntese dos anteriores, foi gerado o mapa de vulnerabilidade social. 

 E em relação a dimensão ambiental, criou-se o mapa de vulnerabilidade 

ambiental aplicada a "densidade demográfica"; mapa de vulnerabilidade ambiental 

aplicada a "proximidade de cursos de água"; e mapa de vulnerabilidade ambiental 

aplicada a "degradação ambiental". Congregando todos os três mapas, foi elaborado o 

mapa de vulnerabilidade ambiental. O último mapa a ser instituído foi o de 

vulnerabilidade socioambiental, que em suma, representa, de forma equacionada, as 

informações dos mapas anteriores. 

 Ao término da elaboração dos mapas, houve o trabalho de campo com o intuito 

de conferir a espacialização, ou seja, se os modelos representam a realidade. Ele foi 

realizado no mês de janeiro de 2015, e consistiu em observação de paisagem em 7 

bairros/áreas onde encontraram-se vulnerabilidade socioambiental “muito alta”, sendo 

os seguintes: sul do bairro Progresso; bairro Camargo; bairro Bela Vista; bairro Santa 

Maria; leste do bairro Junqueira; área de transição entre bairros Satélite Andradina e 

Setor Norte; e bairro Satélite Andradina. Ao término do campo, foram feitas 

comparações entre os resultados estatísticos com os observados. 
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2. ESPAÇO URBANO E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Nos próximos tópicos, discutir-se-á o processo de urbanização na perspectiva do 

planejamento do espaço urbano, bem como, será comentado como se deu a formação do 

espaço urbano no sistema capitalista, com o intuito de atingir um nível conceitual crítico 

a respeito deste processo. Em seguida, ponderará o que consiste riscos e perigos, sejam 

eles sociais e ambientais, e tratar-se-á do conceito de vulnerabilidade na perspectiva 

geográfica. 

2.1. Breves considerações sobre o planejamento e urbanização 

 Para compreender como que se deu o processo de urbanização no Brasil é 

necessário recorrer a autores que abordam o tema por uma perspectiva crítica, isto é, 

aqueles que indicam a impossibilidade de entender a urbanização quando esta não é 

estudada por uma ótica que considere o modo capitalista como produtor do espaço 

urbano. Inicialmente, considera-se que a industrialização foi o processo indutor que 

acentuou a urbanização das cidades. Ela emerge junto com o capitalismo concorrencial, 

e nesta conjuntura, a cidade como mera acumulação de riquezas ou ponto de encontro 

para comerciantes, torna-se ao mesmo tempo integrada e com uma maior divisão do 

trabalho, seja ela pelo viés político, social ou técnico (HARVEY, 2005). 

[...] a industrialização é um processo mais amplo, que marca a 

chamada Idade Contemporânea, e que se caracteriza pelo predomínio 

da atividade industrial sobre as outras atividades econômicas. Dado ao 

caráter urbano da produção industrial (produção essa totalmente 

diferenciada das atividades produtivas que se desenvolvem de forma 

extensiva no campo, como agricultura e pecuária) as cidades se 

tornaram sua base territorial, já que nelas se concentram capital e 

força de trabalho. (SPOSITO, 2000, p.42). 

Assim, a concentração populacional nas cidades aumentou à medida que a 

industrialização crescia enquanto processo. Se antes elas já não possuíam recursos 

suficientes para atender a população, agora com o crescimento exponencial, muitas 

vezes a cidade nem ofertava o mínimo necessário para a reprodução social. No entanto, 

não deve-se avaliar que a urbanização como processo e espaço urbano como forma, 

resumem-se apenas as cidades, indústrias, e/ou suas respectivas localizações, pois o 

processo e a forma são produtos sociais criados através do tempo no espaço. Assim, 
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o espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se revela 

condição, meio e produto da ação humana – pelo uso - ao longo do 

tempo. Esse sentido diz respeito à superação da ideia de cidade 

reduzida à simples localização dos fenômenos (da indústria, por 

exemplo), para revelá-la como sentido da vida humana em todas as 

suas dimensões, – de um lado, enquanto acumulação de tempos, e de 

outro, possibilidade sempre renovada de realização da vida. 

(CARLOS, 20017, p.11). 

Corrêa (2005, p.7) aponta que “o espaço urbano de uma grande cidade capitalista 

constitui-se, em um primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos 

da terra justapostos entre si”, e nos lembra de que este espaço urbano é “um produto 

social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 

produzem e consomem o espaço” (CORRÊA, 2005, p.11). O mesmo autor (2005, p.12) 

entende que o espaço urbano é mutável, e que a cada transformação, ele se fragmenta e 

articula-se. A desigualdade social, no entanto, esta jamais desaparece, visto que os 

agentes que criam e re-criam a cidade são, de todas as formas, reprodutores do sistema 

capitalista. De tal modo, pode-se dizer que o Estado enquanto legislador e organizador 

social, os promotores imobiliários, os fundiários, grandes industriais, e grupos sociais 

excluídos, são os principais modeladores do espaço urbano.  

Harvey (2005, p.171) destaca que este espaço urbano construído socialmente, nos 

últimos anos, apresenta-se bem mais fragmentado do que a concepção pretérita de 

cidade física medieval, completamente murada e integrada. Ele divide-se por um lado 

em zonas e comunidades distintas, e por outro, em transportes rápidos e modernização. 

Esta realidade torna a concepção de cidades e urbano mais problemática, não 

permitindo assim definições imutáveis.  

Deste modo, contribuindo com a discussão da problemática urbana pós Revolução 

Industrial, Sposito (2000, p.54-55) argumenta que o crescimento da população não 

acompanhou, em mesmo ritmo, a demanda pelo crescimento territorial. A terra torna-se 

mercadoria no mesmo ritmo que o modo de produção capitalista reproduzia-se, e como 

consequência, houve o adensamento habitacional e a formação de periferias. Estas de 

início eram formadas tanto por bairros pobres habitadas por assalariados e migrantes do 

campo, quanto por bairros ricos para atender as classes médias altas que retiraram-se da 

área central, pois almejavam locais menos compactos, visto que a partir de então, casas 

apertadas, indústrias e barracões eram comuns na área central. 
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Percebe-se que a problemática ambiental urbana acentua-se, e demonstra que a 

falta de planejamento urbano transformou aquelas cidades que antes eram pontos de 

encontros entre burgueses, em grandes centros adensados, carregados de problemas 

ambientais e sociais: 

As ruas eram estreitas demais, principalmente no centro, e 

insuficientes para a circulação das pessoas, dos veículos puxados por 

animais, para o escoamento do esgoto, criação de porcos, e ainda local 

de brincadeiras das crianças. As casas eram muito pequenas. Muitas 

continham as mesmas acomodações de moradias de campo, mas a 

falta de espaço ao redor delas se constituía em séria dificuldade para a 

eliminação do lixo, para a ventilação, insolação, para a realização de 

alguns trabalhos domésticos. (SPOSITO, 2000, p.55). 

Embora esta realidade fosse comum nas cidades pós-industriais, os reflexos deste 

processo permanecem até hoje. É comum nos centros das grandes e médias cidades, a 

dificuldade encontrada na circulação de pessoas e automóveis; a falta de saneamento 

básico permanecem nas novas periferias; o lixo produzido ainda é queimado ou jogado 

na beira de cursos de água; a falta de áreas verdes e a verticalização crescente impedem 

uma boa circulação do ar; entre vários outros problemas socioambientais que, se não são 

frutos diretos dos que aconteceram no passado devido ao não planejamento, são 

realidades que se reproduzem devido a ineficácia do Estado, a mesma observada no 

mundo pós-industrialização. Santos (2006, p.92) ao abordar as rugosidades do espaço, 

corrobora o discutido aqui quando nos lembra de que as divisões de trabalho anteriores 

são elementos importantes para entender a configuração espacial atual: 

As divisões anteriores do trabalho permitem rever as formas herdadas 

segundo uma lógica que as restabelece no momento mesmo de sua 

produção. As rugosidades, vistas individualmente ou nos seus 

padrões, revelam combinações que eram as únicas possíveis em um 

tempo e lugar dados. O meio ambiente construído constitui um 

património que não se pode deixar de levar em conta, já que tem um 

papel na localização dos eventos atuais. Desse modo, o meio ambiente 

construído se contrapõe aos dados puramente sociais da divisão do 

trabalho. Esses conjuntos de formas ali estão à espera, prontos para 

eventualmente exercer funções, ainda que limitadas por sua própria 

estrutura. O trabalho já feito se impõe sobre o trabalho a fazer. A atual 

repartição territorial do trabalho repousa sobre as divisões territoriais 

do trabalho anteriores. E a divisão social do trabalho não pode ser 

explicada sem a explicação da divisão territorial do trabalho, que 

depende, ela própria, das formas geográficas herdadas. (SANTOS, 

2000, p.92). 

No Brasil, a industrialização emerge principalmente no século XX, e contíguo a 

ela, o processo de urbanização acentuada e migrações que não ofereceram a população 
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condições adequadas de vida. Deste modo, na segunda metade do século XX o Brasil 

vivenciou um rápido processo de urbanização. As migrações do campo para as cidades 

intensificaram-se, dando a esta um rápido crescimento desordenado, resultado das 

desigualdades sociais. Nesta conjuntura, Santos (2005, p.69) afirma que a partir de 1950 

alcança-se um novo patamar no que tange o processo de urbanização: inicialmente teve-

se ascensão nos números da população com mais de 20 mil habitantes, logo, em meados 

de 1970, este processo concentrou-se aumentando o número de cidades consideradas de 

tamanho intermédio, levando finalmente ao crescimento das “grandes” cidades médias. 

Deste modo, o lugar de residência da população brasileira inverteu-se entre 1940 a 

1980. Assim, "a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 alcança 68,86%. Nesses 

quarenta anos, triplica a população total do Brasil, ao passo que a população urbana se 

multiplica por sete vezes e meia" (SANTOS, 2005, p.29). Não pretende-se afirmar que, 

com essa nova configuração do espaço urbano, este apresenta-se desarticulado com o 

campo. Pelo contrário, conforme aponta Sposito (2000, p.63) o "modo de produção não 

produz cidades de um lado e campo de outro" visto que "esta produção compreende 

uma totalidade, com uma articulação intensa entre estes dois espaços". Isso implica em 

um planejamento do espaço urbano que considere esta interdependência entre o campo e 

as cidades, de tal modo que analise essa relação ambígua como organizadora dos 

problemas ambientais e sociais no urbano. 

 Nesta conjuntura, sugere-se a existência de políticas públicas que planejem o 

urbano, para oferecer condições de vida adequadas a população. No entanto, embora as 

políticas sejam necessárias, em um Estado capitalista estas questões são tratadas de 

forma superficial: 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras 

exibem problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, 

região em que se inserem etc. São elementos de diferenciação, mas em 

todas elas problemas como os do emprego, da habitação, dos 

transportes, do lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são 

genéricos e revelam enormes carências. Quanto maior a cidade, mais 

visível se tornam essas mazelas. Isso era menos verdade na primeira 

metade deste século, mas a urbanização corporativa, isto é, 

empreendida sob o comando dos interesses de grandes firmas, 

constitui um receptáculo das consequências de uma expansão 

capitalista devorante dos recursos públicos, uma vez que estes são 

orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos 

gastos sociais. (SANTOS, 2005, p.95). 
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 Esta urbanização corporativa impossibilita ou pelo menos retém recursos 

governamentais que deveriam ser investidos na construção de uma cidade menos 

excludente. Nesta perspectiva Cordeiro (2008, p.45) destaca que "as políticas públicas, 

com o intuito de nortear soluções para a problemática social, compreendem estratégias 

de grande relevância para o enfrentamento das necessidades e o desenvolvimento de 

ações sistemáticas” e complementa dizendo que para isso é necessário à existência de 

distintos atores “norteados por diferentes interesses e poder de barganha político-

econômica, como também a negociação de concepções de mundo, estratégias de ação e 

campos de luta por direitos e deveres sociais”. Assim sendo, para que as políticas 

públicas tenham efeito, devem-se selecionar critérios de pesquisa, para alcançarem-se 

resultados satisfatórios.  

A produção do espaço urbano não limita-se apenas ao Estado, uma vez que ele 

muitas vezes desempenham papel de coordenador frente aos diversos agentes sociais. A 

organização do espaço é um processo conflituoso, e deve ser pensado no âmbito de 

formação de alianças entre diversos segmentos da sociedade, como organizações 

sindicais, instituições religiosas, escolas e universidades, o governo, partidos políticos e 

movimentos sociais (HARVEY, 2005, p.171-172). Kronemberger (2011) defende a 

proposta de que o planejamento deve ser refletido por um viés sustentável, e compactua 

da ideologia de um desenvolvimento local sustentável mantido por representantes do 

governo, da população e do comércio. 

Evidentemente, o espaço urbano apresenta-se desde o surgimento do capitalismo, 

como um locus de reprodução do capital. Foi reformulado com a globalização, sendo 

constituído pelos diversos agentes que direta ou indiretamente fazem parte do modo de 

vida capitalista. Assim, concorda-se com a autora (KRONEMBERGER, 2011, p.99) 

quando ela diz que, para o planejamento do urbano, é importante “que o agente de 

desenvolvimento busque formar parcerias para a realização de trabalhos” e destaca que 

estes parceiros “podem ser os próprios moradores, os grupos e as associações 

comunitárias e as instituições de dentro ou de fora da localidade, públicas ou privadas”. 

Contribuindo com a discussão do planejamento no urbano, Buarque (2008, p.85) 

ressalta que é atribuição do município planejar, criar estratégias de médio a longo prazo, 

para evitar possíveis problemas que poderão surgir, visto que “o município não pode 

esperar resolver seus problemas para começar a planejar, mas, ao contrário, deve 

planejar para tentar enfrentar e resolver seus problemas” (BUARQUE,2008, p.85). 
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Kronemberger (2011, p.36) acredita que a participação da comunidade no planejamento, 

este quando visa o desenvolvimento local, é de suma importância, pois facilita as 

mudanças esperadas, e coloca a sociedade como atuante, participante coletiva na 

solução de problemas que abrangem toda a comunidade. Assim, “espera-se que as 

comunidades se transformem em agentes de desenvolvimento, e que não sejam somente 

clientes passivas de programas de governo ou entidades filantrópicas” 

(KRONEMBERGER, 2011, p.37). 

Acredita-se que, diante dos vários problemas socioambientais gerados pela 

urbanização não planejada dos últimos anos, comandados pelo capital na reprodução 

das desigualdades sociais, necessita-se da atuação primária dos governos locais no 

sentido de facilitarem o desenvolvimento de projetos, dos quais precisam ter 

efetivamente a participação não apenas dos municípios, mas também do poder privado 

e, sobretudo da comunidade.  

Assim, é consenso para nós que, quando se trabalha com comunidades, espera-se 

atingir os aspectos mais subjetivos dos sujeitos. Vitte (2009, p.90) bem nos lembra que 

a qualidade de vida vai além das necessidades básicas do indivíduo, e defende que as 

percepções coletivas e individuais devem ser consideradas. A mesma autora (2009, 

p.91) faz uma reflexão interessante, quando questiona se é possível que os gestores 

públicos consigam abarcar a dimensão mais complexa das necessidades humanas, e 

reitera que “a garantia das necessidades básicas está longe de ser suficiente para a 

qualidade de vida plena ou para uma vida com qualidade”. 

Nesta discussão, Carvalho (2009, p.22) é enfático ao afirmar que o planejamento 

precede a intervenção aos problemas encontrados no urbano, pois o diagnóstico com as 

possíveis causas devem ser conhecidos para que atitudes prudentes sejam tomadas. 

Deste modo, 

a política de planejamento urbano compreenderia, antes de tudo, a 

coordenação de decisões e ações públicas no tempo e no espaço, que, 

tomando como referência o problema urbano como campo 

privilegiado para intervenção, visariam promover o desenvolvimento 

das cidades. Por meio do planejamento fazem-se o reconhecimento 

dos problemas, seu diagnóstico e as indicações para solução. 

(CARVALHO, 2009, p22). 

Portanto, entende-se que as cidades brasileiras, com toda a complexidade e 

individualidade de cada espaço urbano, correspondem a locais onde as intervenções 
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provenientes do Estado com o auxílio e participação popular e privada não devem ser 

negligenciados, pois são indispensáveis devido à complexidade dos problemas 

socioambientais encontrados hoje no urbano. De tal modo, faz-se necessário 

diagnosticar as áreas onde a intervenção deve ser imediata, áreas essas vulneráveis do 

ponto de vista econômico, social, ambiental, demográfico e político. Assim, identificar 

os possíveis riscos, e o que consiste esses riscos, são competências almejadas na 

discussão a seguir, neste trabalho. 

2.2. Riscos e Vulnerabilidade Socioambiental 

 O risco está presente na vida humana. Desde o nascimento até a morte, é 

incontestável a presença de diversos riscos, sejam eles dos mais simples como andar de 

bicicleta, quanto dos mais arriscados como uma viagem (ALMEIDA, 2010, p.88). 

Chaves (2009, p.43) diz que nas cidades os riscos são mais evidentes, principalmente os 

ditos ambientais e sociais. Nascimento (2011, p.18) pondera que, dependendo do 

estudo, o conceito é adaptado para atender ao objetivo da pesquisa. Assim, ele diz que 

Os conceitos de risco têm sido utilizados em diversas ciências e ramos 

do conhecimento e adaptados segundo os casos em questão. Nessas 

situações, frequentemente, o termo riscos é substituído ou associa-se a 

potencial, susceptibilidade, vulnerabilidade, sensibilidade ou danos 

potenciais. (NASCIMENTO. 2011. p.18). 

Alcântara (2012, p.35-36) deixa clara a existência de vários tipos de riscos, e 

enumera os econômicos, biológicos, geopolíticos, tecnológicos, naturais, sociais e os 

socioambientais. Ela afirma que os riscos tecnológicos são provenientes do processo de 

produção e reprodução do trabalho. Os riscos naturais resultam dos processos físicos, 

podendo ser eles litosféricos ou hidroclimáticos. Ela cita que os riscos geopolíticos e 

econômicos além de estarem relacionados, geralmente eles derivam da partilha de 

recursos naturais. Os riscos sociais são aqueles característicos do próprio sistema 

capitalista, que segrega a sociedade. E por fim, a respeito dos riscos socioambientais, 

afirma que 

Os riscos socioambientais é uma terminologia recente e ainda não bem 

definida, sendo o resultado da interação dos riscos naturais e da 

degradação ambiental. Considera que algumas atividades humanas 

potencializam a ocorrência dos fenômenos de origem litosférica ou 

hidroclimática, manifestando-se através de induções, afundamento do 

solo, deslizamentos e secas. (ALCÂNTARA, 2012, p.36). 
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 Percebe-se a existência de distintas terminologias para o conceito de riscos, 

ponderando que todas elas comungam da impossibilidade de uma determinada 

população não estar vulnerável a um tipo de risco. Evidentemente, nas cidades, por 

haver uma atuação humana direta e visível, pelo menos em maior destaque das que 

acontecem no campo, à presença de riscos e a percepção de sua existência é maior e 

comum. Dias (2013, p.26) aponta a subjetividade referente à percepção do risco, quando 

diz que 

O entendimento do risco por parte da população está associado ao 

senso comum e se traduz no que ela vivencia, ou seja, a ocupação de 

uma área sujeita a inundação no senso comum da população residente 

que sofre com a oscilação das cheias de algum corpo hídrico de 

tempos e tempos é um acontecimento que eles, de certa forma, tem o 

domínio temporal e já conhecem os mecanismos de repostas aos 

eventos. Porém, os fatores que impuseram essa determinada 

população ao risco não são objetos de análise, deixando de fora da 

contextualização os problemas sociais, políticos e econômicos que 

associados criaram as condições básicas para que esse núcleo social 

seja submetido ao risco. (DIAS, 2013, p.26). 

 Deste modo, nas cidades, embora os riscos sejam corriqueiros, e em vários casos 

de conhecimento da população, a comunidade muitas vezes não conhecem suas 

possíveis causas (sociais, ambientais, políticas, econômicas), seja risco de enchente, 

inundação, deslizamento, solapamentos, voçorocas, roubo, acidentes, entre vários 

outros, a sociedade entende sua propensão a ele, mas não aprofunda a análise na causa, 

ou seja, os agentes primários que foram incentivadores deste problema. 

 Chaves (2009, p.43) pondera que, nas cidades, os ricos socioambientais 

assumem um caráter danoso, pois se muitas vezes atingem um só indivíduo, outras 

tantas podem atingir a grupos sociais. A sociedade atual é mais propensa a riscos, pois 

tendem a ter perdas materiais, econômicas e de vidas em maior número do que as 

sociedades antigas. Gamba (2011,p.47-48) é concisa quando afirma que atualmente, 

riscos são muitas vezes entendidos como algo inevitável quando oriundos do 

crescimento econômico. A autora não concorda com essa ideia, e diz que o crescimento 

econômico atual baseia-se na degradação ambiental e impactos sociais, não refletindo, 

portanto, na melhoria nas condições de vida para a maior parte da população mundial. 

Nesta conjuntura, observa-se que a sociedade está vulnerável a diversas ameaças, e 

entender o que tange essa vulnerabilidade, é auferir o quanto um grupo ou indivíduo 

estão sujeitos a riscos.  
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 O conceito de vulnerabilidade possui uma abordagem recente. Nasce dos 

questionamentos feitos a partir da relação intrínseca das degradações ambientais com o 

desenvolvimento do capitalismo, da industrialização e urbanização. É fato que, os países 

que possuem menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) registravam e registram 

maiores números de óbitos em relação a eventos naturais. A partir destas análises, 

incorporam-se, já em meados da década de 1970 e 1980, abordagens integradoras do 

ponto de vista socioambiental, e passa-se a considerar as relações ambientais, culturais, 

naturais e sociais. Neste contexto de dimensões socioculturais no âmbito das discussões 

ambientais, emerge o conceito de vulnerabilidade (ALMEIDA, 2010, p.102-103). 

 Nesta discussão, Gamba (2011, p.63) afirma que a "análise dos riscos e da 

vulnerabilidade está estreitamente associadas às características socioeconômicas dos 

alvos afetados", assim, "cada grupo social apresenta diferentes níveis de 

vulnerabilidade, correspondentes a sua capacidade de adaptação". De tal modo, 

considera-se que na análise da vulnerabilidade, existem a incapacidade e a exposição. A 

incapacidade consiste nos elementos que impedem a resposta que um indivíduo ou 

grupo oferece ao perigo, e exposição são os próprios elementos susceptíveis a danos que 

estão localizados nas áreas de riscos (ALCÂNTARA, 2012, p.37). 

Percebe-se que o risco e vulnerabilidade são conceitos 

complementares. Todavia, a diferença está basicamente nas suas 

competências de avaliação. O risco tem como foco apenas os perigos 

que são introduzidos na sociedade, logo sua análise é imediata. Já a 

vulnerabilidade engloba escalas de tempo mais longas. Tem como 

foco múltiplas dimensões (econômico, social, cultural, institucional, 

etc.) e inclui, em sua análise, múltiplas tensões e a capacidade do 

indivíduo, do domicílio ou da comunidade em lidar com essas tensões. 

(ALCÂNTARA, 2012, p.37). 

 Subsidiando esta discussão, cita-se Deschamps (2004, p.81), quando ela diz que 

Um dos usos mais correntes da noção de vulnerabilidade refere-se a 

grupos específicos de população, sendo utilizado para identificar 

grupos que se encontram em situação de "risco social", ou seja, 

compostos por indivíduos que, devido a fatores próprios de seu 

ambiente doméstico ou comunitário, são mais propensos a enfrentar 

circunstâncias adversas para sua inserção social e desenvolvimento 

pessoal ou que exercem alguma conduta que os leva a maior 

exposição ao risco. No entanto, identificar grupos vulneráveis é tarefa 

difícil, em razão de sua grande heterogeneidade e da grande 

quantidade de risco existentes. (DESCHAMPS, 2004, p.81). 

 É perceptível que, nos estudos sobre vulnerabilidades, a variável risco é 

entendida pelo seu aspecto de ocorrência imediato. Contudo, é indispensável estudos 
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pelo ponto de vista da vulnerabilidade, uma vez que ela corresponde a uma análise 

temporal ampla que abrange distintos fatores, e isso permite auferir possíveis causas e 

consequências dos riscos sociais e ambientais. Assim, concorda-se com Dias (2013, 

p.28), quando ele afirma que a “vulnerabilidade apresenta as possibilidades de um 

determinado lugar estar submetido aos riscos ou perigos que afetam diretamente os 

grupos humanos”. O mesmo autor e mesma página complementa sua abordagem 

destacando a necessidade de considerar-se nas pesquisas sobre vulnerabilidades, tanto 

os aspectos sociais quanto os ambientais. Contribuindo com a discussão, é oportuno 

ponderar o que seja a resiliência no âmbito da vulnerabilidade. Para isto, cita-se Dias 

(2013, p.28) quando o autor diz que 

Um ponto importante que merece destaque é a questão da resiliência, 

ou seja, a capacidade de recuperação de ecossistemas que sofreram 

algum tipo de perturbação. Essa ideia é importante para contextualizar 

a vulnerabilidade do lugar, haja vista, que a vulnerabilidade apresenta 

as possibilidades de um determinado lugar estar submetido aos riscos 

ou perigos que afetam diretamente os grupos humanos, devendo estar 

inserido numa análise geral a capacidade de absorção das populações 

vulneráveis em todos os seus aspectos (sociais e físicos). (DIAS, 

2013, p.28). 

 Por conseguinte, a vulnerabilidade é representada pelo nível de fragilidade de 

uma população e/ou área "assim como a sua possível capacidade de resposta diante da 

materialização de um acontecimento danoso". (CHAVES, 2009, p.52). Percebe-se que, 

ao identificar áreas vulneráveis, pode-se repensá-las no aspecto do planejamento, visto 

que estas são áreas onde a intervenção deve ser imediata ou breve, pois só assim evitar-

se-ão impactos socioambientais maiores. 

 Portanto, entende-se que a vulnerabilidade é composta, em uma macro escala de 

análise, por elementos sociais e ambientais, estes sendo as causas principais dos riscos e 

da presença da população nas áreas de riscos. Exigem-se estudos que considerem esta 

temática, para servirem de subsídios no planejamento urbano das cidades brasileiras. 

Para tanto, como proposta metodológica, a vulnerabilidade socioambiental pode “servir 

como subsídios a estudos e formas de planejamento de áreas em situações vulneráveis” 

(CHAVES, 2009, p.52), podendo indicar quais áreas são mais sujeitas a riscos, e deste 

modo, auxiliar pesquisas na análise do espaço urbano. Ela refere-se à fragilidade de uma 

população, bem como sua capacidade de resposta. Diversos organismos como o Banco 

Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 
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com o objetivo de reconhecer áreas vulneráveis, utilizam a proposta de estudo pautada 

na vulnerabilidade (CHAVES, 2009, p.52). 

É dentro desse contexto que se toma vulto a existência e a 

exequibilidade das políticas públicas, em forma de uma gestão 

coerente das cidades. Cabe destacar que além da existência de 

políticas públicas são igualmente importantes ações coletivas e 

individuais que objetivem diminuir os riscos, perigos e a 

vulnerabilidade. (CHAVES, 2009, p.50). 

 Nestas perspectivas de estudo citada neste tópico, Gamba (2011) avaliou a 

vulnerabilidade socioambiental dos distritos do município de São Paulo, na qual ela 

criou o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental ao Processo de Escorregamento. Para 

tal, utilizou-se tanto de variáveis do Censo de 2010, quanto de outras disponibilizadas 

pela Prefeitura de São Paulo. Ela integrou variáveis sociais, ambientais e infraestruturas 

para construir o indicador socioambiental. As variáveis do IBGE utilizadas retrataram o 

abastecimento de água da rede geral de domicílios particulares permanentes; domicílios 

particulares permanentes que possuem lixo coletado; domicílios particulares 

permanentes que possuem rede geral de esgoto ou pluvial; pessoas responsáveis por 

domicílios e rendimento nominal mensal; e pessoas responsáveis por domicílio e anos 

de estudo. Outras variáveis como cobertura vegetal por habitante, porcentagem de área 

com declividades superior a 25º foram retiradas de outras fontes. Para aglutinar as 

variáveis, ela criou índices separados para cada uma delas, com o intento de transformar 

os valores em uma escala de “0.0” a “1.0”. Organizou os índices em três grupos, Índice 

de Vulnerabilidade Infraestrutural, Índice de Vulnerabilidade Social e Índice de 

Vulnerabilidade Ambiental, e a partir da média simples entre estes três, ela criou o 

indicador final Índice de Vulnerabilidade Socioambiental ao Processo de 

Escorregamento (GAMBA, 2011, p.145-148). 

 Almeida (2010) propôs analisar a vulnerabilidade socioambiental em rios 

urbanos, e deste modo, estudou a bacia hidrográfica do rio Maranguapinho, localizado 

na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. O autor citado coletou dados do Censo 

2000 do IBGE na unidade de análise setor censitário. No total foram 934 setores, 59 

variáveis, e no final, estas foram compiladas em 21. Ela utilizou a técnica de analise 

multivariada conhecida como Análise Fatorial, e deste modo, identificou quais setores 

estavam susceptíveis a vulnerabilidade social. 
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 Em uma perspectiva um pouco diferente, Nascimento (2011) em seu estudo na 

Bacia do Rio Acre, identificou a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Para 

estudar a vulnerabilidade, considerou as dimensões ambientais, sociais, econômicas e 

institucionais. Para identificar as variáveis naturais, que teve como principal fonte o 

Ministério do Meio Ambiente, ele analisou o uso do solo, uso e ocupação, pedologia, 

relevo, desmatamento e setor produtivo. Os dados socioeconômicos teve como fonte o 

IBGE, perfazendo um total final de 6 variáveis: abastecimento de água, destinação do 

lixo, instalação sanitária, escolaridade, densidade demográfica e renda. Estas variáveis 

foram resultado da transformação de 28 variáveis de origem. Como resultado, ele 

identificou a Vulnerabilidade Socioeconômica, depois a Ambiental, e por fim a 

Socioambiental. 

 Recentemente Alves (2013) integrou dados sociais e ambientais, para analisar a 

vulnerabilidade socioambiental em Cubatão, São Paulo, tendo como objetivo: 

[...] construção e análise de indicadores socioambientais em escala 

intraurbana (setores censitários), com integração de dados 

socioeconômicos e demográficos do Censo 2010 do IBGE e de dados 

ambientais, provenientes de bases cartográficas do meio físico, tais 

como rede hidrográfica e altas declividades, que representem áreas de 

risco ambiental. (ALVES, 2013, p.355). 

 Deste modo, ele criou um indicador de exposição ao risco ambiental 

considerando as áreas que possuem declividade acima de 30 graus, as localizadas até 50 

metros de cursos de água, e áreas de manguezais. Este índice foi combinado com outro, 

que indica a renda domiciliar per capita. Após a junção de ambos os índices, ele chegou 

à vulnerabilidade socioambiental. Nesta mesma perspectiva, entretanto com 

procedimentos metodológicos diferente, Alcântara (2012, p.61-62) identificou e 

mensurou, na macrorregião da Costa Verde, as áreas de vulnerabilidade socioambiental. 

Ela criou um banco de dados com informações ambientais, institucionais e sociais. Com 

o objetivo de analisar os dados coletados e criar índices, ela fez uma Análise 

Exploratória e Análise Fatorial dos dados sociais, e, entre várias outras etapas de seus 

procedimentos metodológicos, na identificação da vulnerabilidade ambiental utilizou-se 

de dados referentes ao uso da terra, hidrografia e altimetria. 

 Posteriormente, baseando-se em partes nos procedimentos metodológicos de 

Almeida (2010), Dias (2013) estudou a vulnerabilidade socioambiental na área urbana 

de Mossoró no Rio Grande do Norte. Sua proposta consistiu em selecionar as variáveis, 



 

36 
 

que segundo ele foram um total de 188; em seguida análise estatística; e por fim criação 

de mapas temáticos. Utilizando de agregação simples de dados, ele aglutinou as 188 

variáveis de origem contidas no Censo Demográfico de 2010 do IBGE, em 20 variáveis 

finais. Ele também utilizou a técnica Análise Fatorial para reduzir a quantidade de 

variáveis, e chegou a um total de 5 fatores. Estes fatores representam a vulnerabilidade 

social. Para auferir a vulnerabilidade ambiental, ele delimitou áreas com distância igual 

ou inferior a 50 metros dos cursos de água, e áreas de exposição à degradação 

ambiental. Criou mapas temáticos, e cruzou as informações para criar o Mapa de 

Vulnerabilidade Socioambiental. 

 Mediante o exposto, observou-se que embora as abordagens sobre 

vulnerabilidade e riscos sejam recentes, já existem diversos estudos que utilizam essa 

esfera de análise. Para apresentar os resultados da presente pesquisa, faz-se necessário, 

primeiramente, apontar algumas considerações sobre o processo histórico e do espaço 

urbano de Ituiutaba. 
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3. ESPAÇO URBANO E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM 

ITUIUTABA-MG 

 

A priori, será feito um breve referencial histórico a respeito do processo de 

urbanização de Ituiutaba, com destaque para números populacionais. A seguir, 

apresentar-se-á e descreverá cada um dos mapas por fatores e dimensão de 

vulnerabilidades. E por fim será exposto e discutido o mapa de vulnerabilidade 

socioambiental, bem como fotografias tiradas em campo das áreas consideradas 

extremas em relação a esta vulnerabilidade. 

3.1. Espaço urbano de Ituiutaba-MG 

O início do povoamento de Ituiutaba deu-se as margens dos rios Prata e Tijuco 

em meados de 1832. Damasceno e Moura (2009, sp) informa que "estes rios foram a 

porta de entrada para a povoação da cidade; mas foi somente em 1915 que a Vila Platina 

passou a categoria de cidade, em sua atual denominação e localização". Naquela época, 

o Governador de Minas Gerais, Delfim Moreira, concordou com a alteração do antigo 

nome (Vila Platina) para Ituiutaba (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA, 

2014). Assim, conforme aconteceu em várias cidades, principalmente no Brasil que 

possui rede hidrográfica extensa em comparação com outros países, o início do 

povoamento e o crescimento das cidades deram-se sempre as margens de algum curso 

de água, visto que estes apresentavam-se indispensáveis, naquele período, para a 

sobrevivência humana no sentido de oferecer abastecimento básico, e até mesmo para 

ser usado na agricultura familiar.  

Com obviedade, afirma-se que a água é um recurso importante, contudo, no 

período atual, devido às técnicas e modernizações no campo e na cidade, consegue-se 

captar água a uma distância relativamente maior do que no passado, por isso não existe 

essa necessidade intrínseca de morar exatamente nas margens de um canal fluvial. A 

além do mais, diante dos problemas urbanos atuais, como enchentes e inundações, 

poluição e assoreamento, morar próximos a cursos de água torna-se um agravante a 

vulnerabilidade ambiental. 

Retomando, em 1930 é relevante apontar a existência de garimpos de diamantes. 

Esta atividade acontecia às margens no Rio Tijuco, e contava com a presença de 

migrantes que saíram da Região Nordeste sentido Ituiutaba (SOUTO; SILVA, 2013, 
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sp). Quando esta atividade entrou em recesso, os que dependiam dela, incluindo os 

próprios trabalhadores e suas respectivas famílias e dependentes, precisaram se 

reorganizar. 

Nada obstante, Damasceno e Moura (2009, sp) afirma que Ituiutaba, a partir da 

década de 1950, especializou-se na agricultura e pecuária, e justifica a importância 

auferida à este município quando diz que "A forma como a rede foi se estruturando 

acabou formando uma cidade pólo e sua „hinterland‟, no caso Ituiutaba passou ser o 

centro de referência, com a prestação de serviços como tecnologia, informação e 

educação". Assim, a cultura do arroz começa a emergir, apresentando-se como uma 

oportunidade de oferecimento da força de trabalho para os trabalhadores que dependiam 

dos garimpos, portanto 

Os trabalhadores que permaneceram em Ituiutaba forneceram mão-de-

obra para as propriedades rurais que produziam arroz, até porque, 

nesta época, esta cultura estava em crescimento na região, isto em 

meados dos anos de 1940. E no decorrer do desenvolvimento desta 

atividade agrícola, este município e sua Microrregião foram elevando 

a sua área em hectares (ha) em relação a todas as outras culturas 

realizadas. (SOUTO; SILVA, 2013, sp). 

Com efeito, do mesmo modo que o café foi importante para o Brasil no início do 

século XX, o arroz apresentou-se indispensável para a economia tijucana. Nos anos de 

1950 e 1960 Ituiutaba fica conhecida como “Capital do Arroz” (OLIVEIRA, 2003, 

p.17). Nessas décadas, quando o município se destaca no cultivo dessa cultura, houve 

geração de diversos fluxos que cooperaram também para o crescimento econômico da 

cidade (NASCIMENTO; MELO, 2009).  Assim, transformações significativas 

começaram a ser percebidas no espaço urbano de Ituiutaba, principalmente no que tange 

ao oferecimento de serviços fundamentais como saneamento básico, energia elétrica e 

comércios: 

Com base no capital originado pelo arroz, a cidade começou a melhor 

equipar-se com serviços de água, energia elétrica, comércio e serviços 

diversificados, expansão de loteamentos urbanos e novas atividades, 

que iria beneficiar a população, que crescia vertiginosamente nesse 

período. Para se ter uma visão do crescimento total do município, em 

1940, a população era de 35.052 habitantes, aumentando para 53.240 e 

68.218 habitantes em 1950 e 1960, respectivamente, ou seja, em 

relação à década de 1940, houve um crescimento de aproximadamente 

95%. (OLIVEIRA, 2003, p.17-18). 
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A globalização, a interdependência de mercados, e os investimentos em 

tecnologia de ponta, refletiram no município produção expressiva nas duas décadas 

seguintes. A respeito desse assunto, Oliveira (2013, p.282) diz que "a incorporação do 

meio técnico-científico-informacional na produção agrícola pode ser observada a partir 

da mudança da base técnica, com as inovações físico-químicas, mecânicas e 

biológicas".  

É neste contexto de novas possibilidades que a produção da rizicultura 

materializa efetivas transformações tanto no que tangue o espaço 

urbano como o rural de Ituiutaba, uma vez, que seu cultivo atingiu 

níveis extremamente significativos nas décadas de 1960/70 [...] 

(CHAVES, 2014, p.32). 

Por volta de 1968, devido às políticas direcionadas ao Cerrado, empréstimos 

foram concedidos sobre a égide de programas destinados a agricultura, modernizando o 

campo, mesmo que em passos lentos; esse processo foi intensificado na década de 1970. 

Contudo, em Ituiutaba, embora existiu-se um crescimento do uso de defensivos e 

fertilizantes por volta de 1970 a 1985 (OLIVEIRA, 2013, p.282), após 1970 houve 

transformações no setor econômico do município e a pecuária se consolidou como a 

principal atividade produtiva. Segundo Oliveira (2003) o desenvolvimento desta 

atividade se deu ao fato dela já ser conhecida pelos produtores, e por exigir menos mão-

de-obra e gasto com tecnologia, principalmente, quando se comparava com a rizicultura. 

Com isso, 

Ituiutaba (MG) se consolidou com o principal centro urbano regional, 

visto que absorveu os excedentes de capital procedente das atividades 

agrícolas, resultando na reestruturação da cidade. A industrialização 

da região, mesmo que limitada, tem com o suporte produtivo e 

econômico a atividade agropecuária, posto que as principais empresas 

são de processamento de produtos de origem animal (laticínios e 

frigoríficos) e beneficiamento de grãos, além das usinas ligadas ao 

setor agroindustrial canavieiro, produtoras de açúcar e etanol. Essas 

transformações produtivas possibilitaram o desenvolvimento do setor 

terciário das cidades, no entanto, houve concentração comercial em 

Ituiutaba (MG), com destaque para os serviços de saúde e educação 

técnica e superior, projetando essa cidade à condição de centro 

regional da parte noroeste do Triângulo Mineiro. (OLIVEIRA, 2013, 

p.274-275). 

Esta transição de atividades em Ituiutaba ocorreu-se em um contexto nacional 

em que o Brasil passava pelo conhecido "Milagre Econômico" de 1970, período este 

que segundo Oliveira (2003, p.24) "concretizava-se a ideologia oficial do regime 
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militar, „Brasil Potência‟, tendo como base o I e II PND‟s (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) implantados após o Plano de Metas e bases". Ituiutaba 

[...] nessa ocasião, deixava de ser o “Eldorado” tão sonhado, 

reduzindo sua força de atração de mão-de-obra nas décadas 

posteriores. Os que permaneceram seriam agentes da cidade futura. 

Sonhadores, ao mesmo tempo, desiludidos, viam Ituiutaba arrefecer-se 

sem os trilhos da almejada estrada de ferro e do “movimento de 

capital e gente” pelo comércio local e pelas ruas. (OLIVEIRA, 2003, 

p.77-78). 

Um pouco depois, em 1973, este crescimento econômico diminuiu, dívidas 

externas aumentaram e o Brasil havia entrado na "Crise internacional do Petróleo", com 

inflações crescentes nos anos de 1980 a 1990. Em Ituiutaba, as implicações deste 

processo foram no sentido de romper, quase que instantaneamente, o ciclo do arroz, 

processo este que permitiu a abertura econômica do município para outras 

oportunidades. De tal modo 

Após a década se 1970/80, os municípios da Microrregião de Ituiutaba 

passaram a investir numa economia voltada ao setor leiteiro e de 

carnes; serviços foram adaptados em função desse novo rural; técnicos 

e instituições de pesquisa ganharam relevância, tais como Embrapa , 

Emater, Universidade do estado de Minas Gerais - UEMG, entre 

outros. Em 1976, Ituiutaba foi privilegiada com a instalação de uma 

fábrica de leite em pó da Nestlé, responsável, posteriormente, por 

mudanças relevantes nesse setor, envolvendo os produtores regionais. 

Empresas e cooperativas de menor porte também dividiam o mesmo 

espaço em Ituiutaba no ramo de laticínios, além de frigoríficos que 

absorviam a área de corte bovina e suína. (OLIVEIRA, 2003, p.97-

98). 

Por fim, “nas últimas três décadas, instalaram-se em Ituiutaba agentes 

econômicos vinculados ao setor agroindustrial, especificamente, por meio do 

processamento de leite e carne” (NASCIMENTO; MELO, 2009, p.3), como: o 

Frigorífico JBS/Friboi, Nestlé e o Laticínio Canto de Minas. Recentemente, destaca-se a 

instalação de novos agentes econômicos ligados à expansão do setor sucroalcooleiro 

(BP - British Petroleum, Usina João Lyra). A respeito da atual configuração do espaço 

urbano de Ituiutaba, observa-se que essa relação interdependente entre o campo com a 

cidade fez com que as últimas assumissem novas funções. Por conseguinte, 

Acreditava-se que a política de modernização agrícola seria 

responsável por dinamizar o crescimento industrial, tanto pelo 

aumento da demanda de insumo, implementos e máquinas, com o pela 

expansão da agroindústria para o processamento da produção. O 

reflexo disso não atingiu somente o campo, mas também as cidades, 
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que se refuncionalizaram com as demandas oriundas das atividades 

agropecuárias. (OLIVEIRA, 2013, p.290-291). 

 Percebe-se que a existência de políticas que ocorreram nos últimos 30 anos que 

incentivaram a modernização agrícola de Ituiutaba, foram, em parte, responsáveis 

também pela própria urbanização das cidades do Brasil, pois recursos e excedentes dos 

campos auferiam benfeitorias ou investimentos nas cidades.  Em relação ao espaço 

agrário recente, Souto e Silva (2013, sp) lembra que, devido a ações governamentais, 

nos anos 2000, políticas de incentivo a produção de cana-de-açúcar foram 

impulsionadas pelo governo, sobretudo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. No 

município de Ituiutaba, esta realidade materializou-se na expansão das usinas 

sucroalcooleiras, juntamente com a migração de trabalhadores rurais que vieram 

principalmente da região Nordeste. Como impactos socioambientais, cita-se o 

crescimento da produção desta monocultura, o não uso da rotatividade de culturas e 

destruição de vegetação natural. 

Recentemente, verificou-se, a partir do investimento do Governo Federal, a 

inauguração das instituições de ensino Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 

(FACIP) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e o Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro (IFTM), e com investimentos privados, destaca-se a instalação da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Atualmente, em relação à estrutura 

econômica instalada nos centros urbanos, os setores comerciais de prestação de serviços 

e industrial possuem uma organização inicial, ou seja, tem uma articulação de 

dinamização voltada para atender preferencialmente o município e as microrregiões em 

que se inserem (NASCIMENTO; MELO, 2010, p.5).  

Em suma, vê-se que a cidade em estudo, além de possuir uma complexa 

formação do espaço urbano com o intuito de oferecer benfeitorias ao capital, e recebeu 

incentivos e investimentos do Governo Federal na ampliação do ensino. Devido a este 

espaço urbano em transformação, que muitas vezes não foi planejado pelo Poder 

Municipal, existem em Ituiutaba distintas áreas onde são necessárias a intervenção 

imediata do poder competente. Para tanto, faz-se imperativo identificar as diversas 

vulnerabilidades encontradas nesta localidade. 
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3.2. Vulnerabilidades em Ituiutaba-MG 

Atualmente, devido ao próprio processo de produção do espaço urbano de 

Ituiutaba, a omissão do Estado enquanto agente planejador, o capital que expropria e 

degrada o ambiente seja pelo viés social quanto ambiental, e inúmeros outros fatores 

que não contribuíram para a construção de uma cidade menos desigual, existem em 

Ituiutaba inúmeros condicionantes à vulnerabilidade, conforme tratado no capítulo 

referente aos procedimentos metodológicos. Apresentar-se-á os resultados de acordo 

com os fatores e dimensões analisadas.  

De início, serão brevemente comentados cada um dos mapas referentes aos fatores 

da vulnerabilidade social (“Não Alfabetizados”, "Idade acima de 64 anos", 

"Responsáveis com 10 a 19 anos", "Saneamento básico" e "Domicílios precários") e 

após a estes, o mapa vulnerabilidade social. Logo, os mapas de cada dimensão da 

vulnerabilidade ambiental ("Densidade Demográfica", "Proximidade de cursos de água" 

e "Degradação Ambiental") serão discutidos. E por fim, no próximo tópico, 

correspondendo a parte fundamental da pesquisa, o mapa de vulnerabilidade 

socioambiental será avaliado. As análises serão discutidas com base nos elementos 

congruentes nos bairros, todavia, lembra-se que, como os dados foram trabalhados pelas 

informações dos setores censitários, e posteriormente sobrepostos a malha municipal de 

bairros, alguns bairros possuem informações em mais de uma faixa de estudo (baixa, 

media, alta e muito alta). 

Analisando o fator “Não Alfabetizados” (Mapa 1), retoma que esta dimensão 

refere-se aos domicílios particulares permanentes com mais de 4 moradores (V6), aos 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de até 3 salários mínimos (V8), a pessoas com 0 a 14 anos de idade (V11), aos 

responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados (V12), 

responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com mais de 64 

anos (V15), mulheres não alfabetizadas responsáveis por domicílios particulares 

permanentes (V17), pessoas não alfabetizadas com 5 a 14 anos de idade (V19), e as 

pessoas não alfabetizadas com mais de 64 anos de idade (V20).  

 

 



 

43 
 

 

 

 

Mapa 1 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social 

Fator "Não Alfabetizados" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014.
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Os bairros Maria Vilela (30), Bela Vista (4), Satélite Andradina (59), Novo 

Horizonte (37), Camargo (6), Jerônimo Mendonça (27), Santa Maria (56), Eldorado 

(14), a porção sul do Pirapitinga (41), o sudeste do Independência (21), e o oeste do 

Natal (34) possuem vulnerabilidade muito alta aplicada ao fator "Não Alfabetizados". 

Desconsiderando os novos bairros que estão sendo construídos, de modo geral, estes 

resultados foram encontrados nos bairros localizados na periferia de Ituiutaba.  Este 

fator econômico é um agravante a vulnerabilidade social, visto que segundo Cutter, 

Boruff e Shirley (2003, p.248) a educação "is linked to socioeconomic status, with 

higher educational attainment resulting in greater lifetime earnings" e pouca educação 

limita a habilidade de compreender avisos de advertência ou alarmes.  

Com efeito, considera-se que pessoas com baixa escolaridade são mais 

susceptíveis a riscos por não possuírem informações técnicas a respeito dos mesmos, 

como também, em muitos casos, os não alfabetizados estão correlacionados a pessoas 

com baixo nível econômico, o que implica também a vulnerabilidade social. Esta última 

informação pode ser confirmada pela própria agregação de dados que a análise de 

fatores resultou, pois a variável 8 que indica rendimento mensal menor do que três 

salários mínimos, está contida nesta dimensão de “Não Alfabetizados”. 

O fator "Idade acima de 64 anos" (Mapa 2) contem as variáveis V14, V16 e V18, 

que correspondem, respectivamente, aos responsáveis por domicílios particulares 

permanentes de mais de 64 anos, mulheres responsáveis por domicílios particulares 

permanentes com mais de 64 anos, e pessoas de mais de 64 anos de idade. Todas essas 

variáveis indicam idade extrema, e neste caso a presença de idosos: 
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Mapa 2 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social 

Fator "Idade acima de 64 anos" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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Observa-se que vários setores censitários presentes no bairro Centro (9) indicam 

vulnerabilidade muito alta aplicada a presença de idosos. A porção central e oeste do 

bairro Platina (42), um dos bairros mais tradicionais da cidade, também apresentam-se 

vulnerabilidade muito alta aplicada a este fator. Cutter, Boruff e Shirley (2003, p.246) 

acreditam que a presença de idosos tornam os locais vulneráveis, pois a população dessa 

faixa etária possui mobilidade comprometida, em alguns casos demandando cuidados. 

Assim, em um momento de adversidades, eles podem não conseguir adaptar ou 

responder de forma positiva a situação. Em uma análise geral, é na zona central de 

Ituiutaba que encontram-se a maior parte dos idosos, sejam eles homens e/ou mulheres, 

nos quais, muitas vezes, são os responsáveis principais pelo sustento de suas casas. Isso 

pode agravar ainda mais a susceptibilidade a eventos, riscos. A escala de cores sugere 

que, à medida que se afasta do centro urbano, gradativamente, a presença de idosos 

diminui.  

A dimensão "Responsáveis com 10 a 19 anos" (Mapa 3) abrange as seguintes 

variáveis: V7, responsáveis por domicílios particulares permanentes com 10 a 19 anos 

de idade; V9, responsáveis por domicílios particulares permanentes sem rendimento 

nominal mensal; e V10, mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes 

com 10 a 19 anos de idade. Portanto, ou são responsáveis por domicílios que não 

possuem renda, ou correspondem a jovens responsáveis pelo sustento da família.  

Ao contrário dos outros mapas, os resultados mais extremos demonstram não 

estarem concentrados na porção central ou em periferias de toda a cidade. Estão mais 

regionalizados na porção sul de Ituiutaba. Os bairros Tupã (66) e Elândia (13) chamam 

a atenção por possuírem vulnerabilidade muito alta aplicada a este fator. Outras áreas 

destacam-se nesta análise: parte leste do Sol Nascente (64), Setor Sul (63) e Alcides 

Junqueira (2); norte e sul do Natal (34); e sudoeste do Jerônimo Mendonça (27), bairro 

este conhecido popularmente como Novo Tempo I. Citando Cutter, Boruff e Shirley 

(2003, p.246), sobre a vulnerabilidade aplicada à presença de jovens, os autores 

acreditam que “Extremes of the age spectrum affect the movement out of harm‟s way”, 

ou seja, idades extremas dificultam a evacuação em momentos de perigo, que 

demandam rápida evasão. 
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Mapa 3 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social 

Fator "Responsáveis com 10 a 19 anos" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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Igualmente, encontram-se nestes locais a maior parte dos responsáveis por 

domicílios que nem ao menos possuem renda. Isto compromete a habilidade de absorver 

perdas, o que realça a resiliência aos riscos, visto que condição econômicas melhores 

possibilitam uma recuperação mais rápida a impactos sociais e ambientais pela própria 

condição econômica da família, e até mesmo pelas redes de segurança, programas de 

direito e seguros (CUTTER; BORUFF; SHIRLEY, 2003, p.246). 

A dimensão de análise “Saneamento Básico” (Mapa 4) corresponde as variáveis 

V2, V3 e V5, que respectivamente, referem-se aos domicílios particulares sem 

abastecimento de água da rede geral, domicílios particulares com banheiro ou sanitário 

sem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica, e a 

domicílios particulares permanentes com lixo não coletado. 

A espacialização do fenômeno demonstra que a falta de saneamento básico é 

encontrada principalmente no perímetro periurbano de Ituiutaba. É indispensável 

destacar, as informações do IBGE foram coletadas do Censo de 2010, e muitos desses 

bairros presentes nesse perímetro estavam em frase de construção. Por outro lado, o que 

chama atenção é o bairro Satélite Andradina (59), pois ele contém vulnerabilidade 

social muito alta aplicada ao fator em análise. Assim, embora ele seja um bairro mais 

antigo em comparação com os em construção, ele ainda não possui em muitas 

residências abastecimento de água, rede de esgoto adequada e coleta de lixo. A maior 

parte dos bairros da zona central possuem vulnerabilidade baixa ao saneamento básico. 

O fator “Domicílios Precários” (Mapa 5) destina-se as variáveis domicílios 

particulares precários (V1), domicílios particulares permanentes sem banheiro (V4) e 

responsáveis por domicílios particulares permanentes não alfabetizados com 10 a 19 

anos de idade (V13). É pertinente destacar que os domicílios particulares precários (V1) 

são os que possuem condição de ocupação não sendo próprios, alugados e nem cedidos. 

Este fator indica principalmente que nestes domicílios as condições são extremas, pois, 

provavelmente correspondem a locais de ocupação irregular, sem o mínimo do 

saneamento básico, como a presença de banheiros para a destinação do esgoto. Em 

Ituiutaba, os valores totais de casos encontrados nas variáveis 1, 4 e 13, 

respectivamente, correspondem 104, 60 e 4 casos totais. 
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Mapa 4 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social 

Fator "Saneamento Básico" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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Mapa 5 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social 

Fator "Domicílios Precários" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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Na porção norte de Ituiutaba, percebe-se que os bairros Progresso (43) e Setor 

Norte (62) possuem setores com vulnerabilidade muito alta. No Setor Norte, esse 

resultado encontra-se em sua porção norte; e no Progresso em sua zona oeste. Ao leste 

da cidade, o bairro Novo Horizonte (37) apresenta também condições precárias 

aplicadas ao fator em análise. Ao sul, nessa mesma condição, destacam-se o bairro 

Santa Maria (56) e a parte sudeste do Independência (21). 

Congregando todos estes dados, chegou-se ao mapa de vulnerabilidade social 

(Mapa 6). Ele representa o produto final da análise exploratória de fatores. Pela 

interpretação dos dados, entende-se que a cidade em estudo possui inúmeras variáveis 

que impossibilitam, ou pelo menos dificultam a resposta positiva da população frente a 

riscos que poderão surgir. São áreas que demandam a intervenção do Poder Municipal, 

no sentido de criação de planos ou políticas públicas. 

Observa-se que, nas faixas de vulnerabilidade social alta e/ou muito alta, 

encontra-se os bairros Centro (9), Natal (34), Setor Norte (62), Camargo (6), Santa 

Maria (56), Jerônimo Mendonça (27), Eldorado (14), Alcides Junqueira (2), Satélite 

Andradina (59), Gardênia (16), Bela Vista (4), Santo Antônio (57), Progresso (43), 

Novo Horizonte (37), Santa Edwiges (55), e praticamente toda a porção central do 

Platina (42).  

Os resultados mais extremos não estão presentes apenas em uma parte da cidade, 

pois percebe-se que a vulnerabilidade social muito alta encontra-se tanto nos bairros da 

zona central, quanto em outros afastados do centro comercial. Destaca-se nessa situação 

os bairros Satélite Andradina (59), Santa Maria (56), Eldorado (14), Novo Horizonte 

(37), Camargo (6), Bela Vista (4), praticamente todo o Natal (34), leste do Setor Sul 

(63), sul e sudeste do Alvorada (3), leste do Alcides Junqueira (2), sul do Jerônimo 

Mendonça (27), sul e sudoeste do Platina (42), parte norte e sul do Progresso (43), norte 

do Maria Vilela (30), leste do Setor Norte (62), sudeste do Independência (21), sul do 

Pirapitinga (41) e parte da porção oeste e sudeste do Centro (9). 
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Mapa 6 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Social (2010) 

 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Os próximos mapas correspondem à vulnerabilidade ambiental. Inicialmente, 

cita-se a vulnerabilidade ambiental aplicada a “Densidade Demográfica” (Mapa 7). Este 

fator foi escolhido, pois considera-se que, ambientes com altas densidades demográficas 

estão mais susceptíveis a propagação de doenças, falta de espaço para áreas verdes, 

diversos impactos sociais, e a impactos ambientais maiores pois usa-se mais recursos e 

devolve ainda mais resíduos ao meio ambiente. O bairro Centro (9) embora seja o mais 

acessado pela população durante a semana, quando esta vai ao trabalho, ao comércio e a 

hospitais, e aos fins de semana o lazer na praça e áreas ao redor, nele existe uma 

densidade demográfica média. 

Bairros mais afastados da zona central, mas que fazem limite com o bairro 

Centro, localizados a sudeste, sudoeste, noroeste e nordeste, possuem vulnerabilidade 

ambiental que variam de média, alta e muito alta. Os que estão na região do perímetro 

periurbano apresentam densidade baixa. Destacam-se com alta e/ou muito alta 

densidade Maria Vilela (30), Bela Vista (4), Cristina (11), Morada do Sol (33), 

Jerônimo Mendonça (27), Natal (34), Camargo (6), Brasil (5), Eldorado (14), Lagoa 

Azul II (29), Jardim Jamila (26); quase todo o Alcides Junqueira (2), Sol Nascente (64), 

Platina (42) e Marta Helena (31); as extremidades leste e oeste do Setor Sul (63); oeste 

do Jardim do Rosário (24); sudeste e sudoeste do Centro (9); norte do Novo Tempo II 

(39); sudeste do Ipiranga (22); norte e sul do Progresso (43); leste e oeste do Setor 

Norte(62); sul do Novo Mundo (38); porção central e sul do Lagoa Azul I (28); e parte 

central do Pirapitinga (41). 

Uma atenção especial aos bairros Jerônimo Mendonça (27), Camargo (6), 

Cristina (11), e Jardim Jamila (26), pois, com exceção do primeiro, além de possuírem 

uma das menores extensões territoriais por bairro de Ituiutaba, todos eles têm 

vulnerabilidade ambiental muito alta aplicada à dimensão de análise densidade 

demográfica. É certo que estes quatro casos necessitam de atenção peculiar do Poder 

Público, pois estão em áreas de extremo risco. 
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Mapa 7 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Ambiental 

aplicada a "Densidade Demográfica" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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A próxima dimensão, “Proximidade de Cursos de Água” (Mapa 8), é um 

condicionante a vulnerabilidade ambiental por inúmeros motivos. Avaliaram-se como 

vulneráveis, os setores censitários próximos até 50 metros de cursos de água. Cita-se 

inicialmente os problemas corriqueiros de enchentes, inundações e alagamentos 

encontrados nas grandes cidades. Ituiutaba, embora não possui este problema em todos 

os cursos de água, no período das chuvas, é muito comum no canal fluvial São Jose, que 

possui parte de seu curso canalizado, casos de enchentes e inundações. 

Aos outros cursos de água, se a adjacência não representa riscos de enchentes ou 

inundações, a própria proximidade desses rios pode oferecer riscos de doenças, 

solapamentos e erosões diversas, além do desconforto a qualidade de vida, quando 

consideram-se, por exemplo, os odores desagradáveis provenientes da poluição do 

córrego Pirapitinga. Ressalta-se que o “conceito de qualidade de vida guarda relação 

com a satisfação das necessidades humanas” e que “Algumas das necessidades básicas, 

ou fundamentais, são as mesmas em todas as culturas e em qualquer período histórico, 

porque são afeitas à condição humana” (VITTE, 2009, p.91).  

Aos cursos de água que diretamente não emitem riscos imediatos a população, 

como por exemplo áreas de nascentes, a simples presença do homem nas proximidades 

destes locais podem ocasionar impactos ambientais irreversíveis, como assoreamento, 

poluição referente à destinação de resíduos sólidos e líquidos, sulcos, ravinas e 

voçorocas, desmatamento, e outros. 

Observa-se uma baixa vulnerabilidade ambiental aplicada a proximidade a 

cursos de água nos seguintes bairros: a porção central do Centro (9), Natal (34), Setor 

Sul (63), Elândia (13), Independência (21), Carvalho (7), Brasil (5), Alcides Junqueira 

(2), Hélio (20), Lagoa Azul I (28), Lagoa Azul II (29), Marta Helena (31), Guimarães 

(19), Jardim Jamila (26), Sol Nascente (64), Ipiranga (22), Maria Vilela (30), Gardênia 

(16), Santa Edwiges (55), Esperança (15), oeste do Jardim do Rosário (24), e parte do 

Platina (42). Todos os outros estão relativamente próximos a algum curso de água, 

sejam eles nascentes ou afluentes. 
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Mapa 8 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Ambiental  

aplicada a "Proximidade de Cursos de Água" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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A dimensão “Degradação Ambiental” (Mapa 9) aplicada à vulnerabilidade 

ambiental refere-se às seguintes variáveis: domicílios particulares sem abastecimento de 

água da rede geral (V2), domicílios particulares com banheiro ou sanitário sem 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica (V3), domicílios 

particulares permanentes sem banheiro (V4), e domicílios particulares permanentes com 

lixo não coletado (V5). Entende-se que a presença de casas sem abastecimento de água 

que vem da rede geral, implica em medidas paliativas para obtenção desse recurso, 

como abastecimento por poço artesiano, o que provoca riscos de coletar água sem 

tratamento, acidentes, e degradação ao nível freático e ao solo. Se no domicílio não 

existe tratamento de esgoto e nem banheiros de uso comum, é muito provável que este 

seja eliminado diretamente em cursos de água ou no solo, o que novamente, contribui 

para poluição. Lixos, quando não são coletados, podem ser enterrados ou queimados, 

descartados nas ruas ou em canais fluviais. Dependendo do tipo de resíduo, ele pode 

contaminar não somente o solo, como também os próprios recursos hídricos. 

Deste modo, entende-se que a degradação ambiental corresponde a moradias que 

muitas vezes não possuem água encanada, demandando aos moradores a busca 

alternativa a esta, e ainda, são locais onde a ausência de banheiros demonstra uma 

poluição dos solos e/ou dos recursos hídricos pelo dejetos orgânicos ou despejo de lixos 

diversos. Quando todos estes elementos estão presentes em um único local, pode-se 

afirmar que ali existe degradação ambiental muito alta. 

O bairro Satélite Andradina (59) é o único da cidade que possui “muito alta” 

vulnerabilidade aplicada a esta dimensão. Os bairros em construção, geralmente 

localizados no perímetro periurbano, apresentam vulnerabilidade alta. A faixa "média" 

encontra-se nos bairros Santa Maria (56), Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella 

(12), Tupã (66), Eldorado (14), Santa Edwiges (55), Esperança (15), Novo Horizonte 

(37), Setor Industrial Antônio Baduy (60), norte do Setor Norte (62), leste do Jardim do 

Rosário (24), leste do Marta Helena (31), leste e sudeste do Alvorada (3), norte do Novo 

Mundo (38), oeste do Natal (34), sul do Jerônimo Mendonça (27), norte do Novo 

Tempo II (39), e leste do Brasil (5). As áreas centrais oferecem riscos baixos, 

sobrepostas a esta dimensão. 
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Mapa 9 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Ambiental  

aplicada a "Degradação Ambiental" (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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A vulnerabilidade ambiental (Mapa 10) é encontrada em praticamente todas as 

zonas da cidade. Ela representa a cumulação das informações (ver procedimentos 

metodológicos) presentes nos mapas referentes à densidade demográfica, proximidades 

a cursos de água e degradação ambiental. De modo geral, são locais onde o 

adensamento populacional compromete os recursos hídricos e ao meio ambiente. Podem 

ser também, áreas sujeitas a riscos de doenças, contaminação, degradação ao solo, 

solapamento, poluição das águas e atmosfera. Em muitas delas, não existem sistema de 

abastecimento de água adequado, e muito menos rede de esgoto regular. Lixos são 

queimados ou enterrados em propriedades; ou descartados nas ruas, colaborando assim 

para o entupimento das redes de drenagem, o que aumenta o nível das enxurradas, e 

colabora para o surgimento de enchentes e inundações. 

De acordo com a leitura do mapa, com vulnerabilidade ambiental muito alta, 

identifica-se: Satélite Andradina (59), Bela Vista (4), Cristina (11), Setor Leste (61), 

Residencial Nadime Derze Jorge (53), Residencial Portal dos Ipês (54), Camargo (6), 

Eldorado (14), Jerônimo Mendonça (27), oeste do Residencial Nadrime Derze II (52), 

porção norte do Setor Norte (62), parte central do Alvorada (3), norte do Novo Tempo 

II (39), oeste do Natal (34), leste do Alcides Junqueira (2), sul e sudeste do Brasil (5), 

sudeste do Independência (21), leste do Marta Helena (31), norte e sul do Progresso 

(43), e uma parte ao leste e outra a oeste do Centro (9). 

Com vulnerabilidade alta, os seguintes bairros: Paranaíba (40), Setor Industrial 

Antônio Baduy (60), Nossa Senhora da Aparecida (35), Santo Antônio (57), Residencial 

Drummond (48), Novo Horizonte (37), Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella 

(12), Residencial Jardim Europa II (50), Central (8), Alvorada (3), Jardim Europa (25), 

Cidade Jardim (10), Mirim (32), Gerson Baduy I (17), Gerson Baduy II (18), Santa 

Maria (56), Tupã (66), "Bairro sem identificação" (1), Residencial Gilca Vilela Cancella 

(49), parte central e sul do Novo Tempo II (39), norte do Residencial Doutor Marcondes 

Bernardo Ferreira (44), leste e nordeste do Pirapitinga (41), sudeste do Platina (42), 

leste do Marta Helena (31), norte do Novo Mundo (38), leste do Jardim do Rosário (24), 

praticamente todo o Tiradentes (65), quase que todo o Universitário (67), sudoeste do 

Progresso (43), e sul do Setor Norte (62). Os bairros que estão localizados próximos aos 

divisores de água, ou que estão afastados das margens dos córregos urbanos, foram os 

que encontramos a menor vulnerabilidade ambiental. 
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Mapa 10 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Ambiental (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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3.3. Vulnerabilidade Socioambiental em Ituiutaba-MG 

Correspondendo ao produto final desta análise, apresenta-se o a vulnerabilidade 

socioambiental. Nele estão toda a síntese das 348 variáveis sociais de origem, e das 6 

variáveis ambientais. Por meio deste mapa, poder-se-á identificar as áreas que 

demandam intervenção urgente do Poder Público, e outras que necessitam de 

planejamentos locais para evitar problemas que poderão surgir. 

Os dados quantitativos indicam que existem em Ituiutaba os seguintes bairros na 

condição de vulnerabilidade socioambiental muito alta (Mapa 11): Bela Vista (4), 

Satélite Andradina (59), Camargo (6), Santa Maria (56), sul do Progresso (43), leste do 

Alcides Junqueira (2), sudeste do Independência (21), oeste do Natal (34), toda porção 

sul do Jerônimo Mendonça (27), e sul do Pirapitinga (41). Com vulnerabilidade alta, 

cita-se: Setor Norte (62), o Progresso (43), Natal (34), Alcides Junqueira (2), Novo 

Horizonte (37), Eldorado (14), porção norte do Jerônimo Mendonça (27), quase todo o 

Ipiranga (22), norte do Maria Vilela (30), extremidades leste e oeste do Setor Sul (63), 

toda porção central do Platina (42), Guimarães (19), sul do Pirapitinga (41), nordeste do 

Novo Tempo II (39), sudeste do Brasil (5), e excluindo o centro comercial e uma 

pequena parte a sudoeste, praticamente todo o bairro Centro (9) encontra-se nessa faixa 

de análise. 

A porção central e norte do bairro Alvorada (3), embora esteja próxima a um 

curso de água, a análise identificou vulnerabilidade socioambiental média. O mesmo 

acontece com os bairros Tupã (66), Santa Edwiges (55), Universitário (67), Novo 

Mundo (38), Pirapitinga (41), e Jardim do Rosário (24). Embora estando próximos a 

cursos de água, nos seguintes bairros encontraram-se vulnerabilidade baixa: Gerson 

Baduy I (17), "bairro sem identificação" (1), Residencial Gilca Vilela Cancella (49), 

Tiradentes (65), Setor Industrial Antônio Baduy (60), Jardim Europa (25), e Residencial 

Morte Verde (51). 
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Mapa 11 – Ituiutaba (MG): Vulnerabilidade Socioambiental (2010) 

 
Elaboração: DUTRA JÚNIOR, 2014. 
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Em confronto com estes resultados, aponta que, os bairros Gerson Baduy I, 

"bairro sem identificação", Residencial Gilva Vilela Cancella, Tiradentes, Setor 

Industrial Antônio Baduy, Jardim Europa, e Residencial Monte Verde, possuem todos 

eles alta vulnerabilidade ambiental (Mapa 10) e baixa vulnerabilidade social (Mapa 6). 

No Mapa 12, observa-se a criação e expansão destes bairros, que deram-se na seguinte 

data: Gerson Baduy I (60), a partir de 2011; "bairro sem identificação" (71), em 

construção; Residencial Gilva Vilela Cancella (61), em construção; Tiradentes (18), 

decada de 1940/1950; Setor Industrial Antônio Baduy (40), 1970/1980; Jardim Europa 

(53), a partir de 2011; e Residencial Monte Verde (51), de 2001 a 2010. 

Mapa 12 - Ituiutaba (MG): expansão urbana (1901-2013) 

 
Fonte: OLIVEIRA, H. C. M de. (2013). 

Isso explica-se pois, a maior parte destes bairros estão em processo de 

construção ou expansão, e portanto, embora exista o fator ambiental de risco, a pouca 

presença de moradores não identifica-os com vulnerabilidade socioambiental. No 

entanto, são bairros que merecem uma atenção especial, porquanto, a habitação dos que 

estão em construção, ou o adensamento urbano nos que já existe população, pode 

provocar impactos socioambientais irreversíveis, caso não seja feito um planejamento 
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urbano adequado. Por outro lado, os bairros com vulnerabilidade socioambiental muito 

alta, são localidades povoadas a mais tempo, sendo os seguintes bairros com suas 

respectivas datas de expansão: Alcides Junqueira (12), 1951 a 1960; Bela Vista 

(16),1951 a 1960; Camargo (27), 1951 a 1960; Independência (11), 1951 a 1960; 

Jerônimo Mendonça (50), década de 1970 e 1980 aproximadamente; Natal (06), 1951 a 

1960; Progresso (14), 1951 a 1960; Santa Maria (09), 1951 a 1960; Satélite Andradina 

(31),1971 a 1980; Pirapitinga (23),1981 a 1990. Deste modo, para concluir a análise, é 

pertinente destacar fotografias da realidade atual destas áreas.  

Assim, cita-se primeiramente o conceito de paisagem de Santos (1988, sp) em 

que o autor acredita que tudo que vemos, que nossa visão alcança, é considerado como 

paisagem. E complementa quando afirma que a paisagem “pode ser definida como o 

domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas 

também de cores, movimentos, odores, sons, etc”. De tal modo, a análise da paisagem 

depende do local por onde esta é observada, porquanto esta é ampliada quando ascende 

a altura, e atenuada com a proximidade ao chão. A percepção é fundamental para esta 

conjuntura, entretanto, o estudo da paisagem pelo viés geográfico necessita, sobretudo, 

do aspecto crítico (SANTOS, 1988, sp). Assim 

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a 

realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa 

forma, a visão pelo homem das coisas materiais é sempre deformada. 

Nossa tarefa é a de ultrapassar a paisagem como aspecto, para chegar 

ao seu significado. A percepção não é ainda o conhecimento, que 

depende de sua interpretação e esta será tanto mais válida quanto mais 

limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência. Já 

houve tempo em que, para muitos, a geografia teria como objeto o 

estudo da paisagem. Mas Sorre introduzia uma ressalva, distinguindo 

o fenômeno geográfico de sua mera expressão corpórea. (SANTOs, 

1988, sp). 

Nessa pesquisa, acredita-se na existência de paisagens naturais, paisagens estas 

que existem e reproduzem-se sem a ação humana, e de paisagens artificiais. No passado 

a paisagem tipicamente natural era encontrada de forma mais abrangente, entretanto, 

com a ação humana, principalmente na segunda metade do século XX quando esta se 

tornou globalizada, parte da paisagem que era considerada apenas natural torna-se 

social, artificial, produto da ação da sociedade.  Santos (1998, sp) confirma este 

conceito ao dizer que 

A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem, 

enquanto grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é 
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aquela ainda não mudada pelo esforço humano. Se no passado havia a 

paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem praticamente não 

existe mais. Se um lugar não é fisicamente tocado pela força do 

homem, ele, todavia, é objeto de preocupações e de intenções 

econômicas ou políticas. Tudo hoje se situa no campo de interesse da 

história, sendo, desse modo, social. A paisagem é um conjunto 

heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de 

ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por 

qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em 

sociedade supõe uma multiplicidade de funções e quanto maior o 

número destas, maior a diversidade de formas e de atores. Quanto 

mais complexa a vida social, tanto mais nos distanciamos de um 

mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial. (SANTOS, 

1988, sp). 

 

Portanto, a proposta de análise de paisagem, com comprovação fotográfica, parte 

do princípio de que, o estudo dos resultados deve ir além da mera observação. A 

congruência dos valores encontrados nos dados quantitativo, bem como o trabalho de 

campo, e sobretudo a experiência geográfica e empírica a respeito da organização 

espacial da cidade, foram consideradas nesta premissa. A descrição será feita em 

algumas áreas onde encontraram-se vulnerabilidade socioambiental muito alta.  

Inicialmente, para fins conceituais, citando Amaral e Ribeiro (2012, p.42), 

entende-se que “enchentes ou cheias são definidas pela elevação do nível d‟água no 

canal de drenagem devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, 

porém sem extravasar” e inundação “representa o transbordamento das águas de um 

curso d‟água, atingindo a planície de inundação ou área de várzea”. Assim, ao sul do 

bairro Progresso, área onde existe vulnerabilidade socioambiental muito alta, embora a 

condição aparente das residências não seja precária (Figura 2), a densidade demográfica 

nesta área além de ser alta, a proximidade com o córrego São José acentua a condição 

de risco a enchentes e inundações.  

Nesta localidade devido à canalização do referido curso de água, nos períodos de 

chuva é comum à ocorrência de inundações e alagamentos na porção que foi 

impermeabilizada pela ação humana. A expansão da cidade sentido norte ampliou este 

impacto ambiental em praticamente toda a avenida supracitada, e se o processo de 

intervenção humana continuar no sentido sul, o risco de inundações será muito alto, 

visto que boa parte das áreas as margens deste canal fluvial estão em processo de 

impermeabilização para construção de bairros e ruas novas. Aumentar-se-á também o 

risco de enxurradas, pois entende-se que elas são escoamentos superficiais concentrados 
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e com alta energia de transporte, que podem ou não estarem associados as áreas de 

domínios dos processos fluviais (AMARAL; RIBEIRO, 2012, p.42).  

Figura 2 – Ituiutaba (MG): sul do bairro Progresso e Córrego São José (2015 e 2013) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015).; FONSECA, Rogério Gerolineto. (2013). 

Praticamente todo o bairro Camargo está localizado na faixa de vulnerabilidade 

socioambiental muito alta. Aufere-se pela pesquisa de campo (Figura 3), que é comum a 

presença de moradias em condições precárias, sem muros, com presença de entulho nas 

portas das residências. Não encontraram-se, em proporção, grande quantidade de casas 

consideradas de porte médio, visto que a maior parte possui pinturas inacabadas.  
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Figura 3 – Ituiutaba (MG): condições de moradia no bairro Camargo (2015) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015). 

Em algumas localidades, o risco ambiental agrava-se devido à proximidade com 

o Córrego São José, que, embora não esteja canalizado neste bairro, oferecem riscos a 

população como, por exemplo, transmissão de doenças, presença de animais 

peçonhentos, devido ao adensamento de árvores no período noturno o local torna-se 

vulnerável a crimes como assaltos e homicídios, e a própria presença de residências a 

alguns metros do curso de água aumenta o risco de impacto ambiental como erosão e 

assoreamento. 
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Encontraram-se também bairros com áreas com risco de solapamento as 

margens do córrego, que principalmente nos episódios de enchente e até mesmo 

inundações, pode-se provocar movimento de massas nas quais as residências serão 

atingidas. Assim, os riscos de solapamento são altos, aliados a baixa condição 

socioeconômica da população.  

É importante afirmar que solapamento ocorre quando há remoção de material da 

base de uma escarpa, vertente ou margem fluvial, ocasionando queda do material 

sobrejacente e desequilíbrio (SUERTEGARAY, 2003, p.93) e que movimentos de 

massa, para Tominaga (2012, p.27) pode apresentar diversas classificações. Destarte, 

Movimentos de massa é o movimento do solo, rocha e/ou vegetação 

ao longo da vertente sob a ação direta da gravidade. A contribuição de 

outro meio, como água ou gelo se dá pela redução da resistência dos 

materiais de vertente e/ou pela indução do comportamento plástico e 

fluído dos solos. (TOMINAGA, 2012, p.27). 

 Porquanto, no bairro Bela Vista (Figura 4) observou-se locais com alto risco de 

solapamento que podem ocasionar movimentos de massa nas margens do canal. Isto foi 

observado em campo, e na comparação com a análise estatística, pode-se auferir que o 

bairro Bela Vista apresenta vulnerabilidade socioambiental muito alta, e o que contribui 

para isto são, em partes, o risco de solapamento de margem dos cursos de água, 

conforme imagens a seguir: 

São localidades onde a presença do setor público além de ser inexistente no 

sentido de planejamento, permanece ineficaz, pois não cria alternativas as populações 

de baixa renda para tornarem-se menos vulneráveis a riscos ambientais. A presença de 

áreas sem cobertura vegetal acentua o risco de solapamento, e foram vistos resíduos 

sólidos despejados no canal fluvial. Nas proximidades do curso de água, ocupando 

espaços pequenos, a adjacência das casas uma com as outras indica alta densidade 

demográfica, atrelada a pouco espaço de moradia. A grande quantidade de pessoas 

andando na rua também pode ser um indicativo deste índice. No mais, as ruas são 

estreitas, e as que estão às margens do rio, são vias íngremes, acerando ainda mais o 

risco de solapamento. 
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Figura 4 – Ituiutaba (MG): risco de solapamento em moradias no bairro Bela Vista (2015) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015). 

No bairro Santa Maria, a degradação ambiental foi encontrada em quase todo o 

perímetro deste bairro (Figura 5). Processos erosivos também são corriqueiros. Em 

suma, Santoro (2012, p.55) diz que o “processo erosivo causado pela água das chuvas 

ocorre na maior parte da superfície da terra, principalmente nas regiões de clima 

tropical, onde as chuvas atingem índices pluviométricos elevados”, e diferencia erosão 

laminar de erosão linear, pois a primeira corresponde às erosões causadas pelo 

escoamento da água que não formam canais definidos (escoamento difuso) e a segunda 
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é originada pela concentração do escoamento superficial em forma de filetes 

(SANTORO, 2012, p.56). As erosões lineares, por sua vez, se distinguem em: 

Sulco – é um tipo de erosão no qual o fluxo d‟água ao atingir maior 

volume transporta maior quantidade de partículas, formando incisões 

na superfície de até 0,5 m de profundidade e perpendiculares às curvas 

de nível; 

Ravinas – são formas erosivas lineares com profundidade maior que 

0,5 m, neste caso as águas do escoamento superficial escavam o solo 

até seus horizontes inferiores; possuem formas retilíneas, alongadas e 

estreitas; 

Boçoroca – é a forma mais complexa de erosão linear, neste caso 

ocorre o aprofundamento da erosão até atingir o nível freático que 

aflora no fundo do canal. Há, então, ação combinada das águas do 

escoamento superficial e subterrâneo, o que condiciona uma evolução 

da erosão lateral e longitudinalmente. (SANTORO, 2012, p.56). 

 

 Portanto, afirma-se que no referido bairro, devido à pesquisa empírica, 

encontrou-se processos erosivos em forma de sulcos em diversas ruas que não foram 

asfaltadas. Em alguns casos, os filetes eram profundos de modo a impedir a passagem 

de veículos automotores. 

Encontraram-se moradias inacabadas, e em condições precárias, demonstrando 

que a população, em síntese, possui um nível socioeconômico baixo. Neste mesmo 

bairro são corriqueiras a presença de lixo queimado nas portas das residências, entulhos 

e lixos de modo geral. Lotes lindeiros próximos a nascentes e cursos de água, com a 

presença de lixo e retirada da cobertura vegetal, bem como processo de erosão linear 

acentuada, indica processo de assoreamento dos canais próximos.  

Este bairro apresenta-se como um contraste aos loteamentos Gerson Baduy I e 

Gerson Baduy II, visto que os últimos consistem em locais onde existe o investimento e 

incentivo do setor privado. São bairros que estão em construção, planejados do ponto de 

vista social, uma vez que a rede de distribuição de água, capitação de esgoto, capitação 

de água pluvial, iluminação pública e asfalto já estão praticamente presentes. Em 

contrapartida, no Santa Maria, a maior parte das ruas não possuem asfalto, e nem rede 

de captação de água pluvial, o que aumenta conforme já foi descrito, a presença de 

erosões lineares nas vias. 
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Figura 5 – Ituiutaba (MG): degradação ambiental e condições de moradia no bairro Santa Maria 

(2015) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015). 

Embora alguns resultados tenham se mostrado favoráveis ao bairro Junqueira, 

sua faixa localizada mais ao leste (Figura 6) apresenta valores que indicam alta 

vulnerabilidade socioambiental. Existe grande presença de pessoas não alfabetizadas, 

alta vulnerabilidade aplicada ao saneamento básico, grande quantidade de domicílios 

precários e proximidade com curso de água.  
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Figura 6 – Ituiutaba (MG): risco de solapamento e condições de moradia zona leste do bairro 

Junqueira (2015) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015). 

Em campo, foi possível identificar riscos de solapamento em algumas moradias 

localizadas próximas ao curso de água, erosão, depósito de lixo em terrenos e porta de 

casas, bem como fluxo de veículos intensos em algumas ruas. Observou-se também a 

existência de áreas desmatadas nas proximidades do canal fluvial, o que dispõe o 

aumento do processo erosivo e assoreamento das águas, e algumas sem muro com 

estrutura precária. 



 

73 
 

Na área de transição entre os bairros Satélite Andradina e Setor Norte (Figura 7), 

a análise quantitativa identificou muito alta vulnerabilidade socioambiental. Ao campo, 

observa-se que embora algumas moradias não sejam consideradas precárias, a 

proximidade da população com o curso de água bem como a alta densidade demográfica 

da faixa norte do Setor Norte, atreladas a alta presença de idosos e não alfabetizados, 

impossibilita a identificação desta área como não vulnerável a diversos riscos 

socioambientais. 

No campo percebeu-se que a via em destaque na primeira imagem recebe 

tráfego constante. Isso acontece, pois, além dela ser a ligação mais próxima entre o 

bairro Satélite Andradina com o restante da cidade, é uma entrada e saída de veículos da 

própria rodovia. Nestas localidades são comuns a presença de animais peçonhentos, 

tráfico de drogas ilícitas, assaltos, entre outros riscos. 

E finalmente, o bairro Satélite Andradina (Figura 8), excluindo densidade 

demográfica e domicílios precários, apresentou na análise quantitativa alta ou muito alta 

vulnerabilidade a praticamente todos os fatores e dimensões. O processo histórico deste 

bairro dispõe de elementos que identifica a falta de planejamento do poder público, o 

descaso de autoridades responsáveis, e o isolamento desta área do restante da cidade, 

visto que está localizado depois da rodovia BR365, correspondendo a um local de difícil 

acesso e circulação. 
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Figura 7 – Ituiutaba (MG): área de transição entre os bairros Satélite Andradina e Setor Norte 

(2015) 

 
Fonte: DUTRA JÚNIOR, N.P.S. (2015). 

Foram identificadas formas erosivas do tipo sulcos, bem como lixos queimados, 

entulhos e lixos jogados nas portas de casas e terrenos. A baixa densidade demográfica 

indica alta presença de lotes lindeiros e especulação imobiliária, bem como descaso com 

a limpeza dos lotes vazios. Animais peçonhentos, desmatamento em algumas 

localidades, determinadas casas em condições precárias, e vias de difícil acesso devido à 

falta de asfalto, identifica esta localidade como alta vulnerabilidade social e ambiental. 
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Figura 8 – Ituiutaba (MG): Processos erosivos e degradação ambiental no bairro Satélite 

Andradina 

 
Fonte: OLIVEIRA, Marcos da Costa (2015). 

 De acordo com o confronto dos resultados em laboratório estatístico, com as 

observações de paisagem em campo, é incontestável que as informações estudadas 

matematicamente, correspondem de fato ao encontrado na realidade. Estas áreas são 

locais onde, urgentemente, precisa planejamento urbano, no sentido de oferece o 

mínimo a população e ao meio ambiente, para permitir que estes se reproduzam com o 

ínfimo de dignidade possível, e impacto ambiental reduzido, respectivamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de estudar a vulnerabilidade tanto social quanto ambiental em 

Ituiutaba configurou-se em um primeiro momento como uma proposta ousada e até 

mesmo inatingível em razão dos próprios procedimentos metodológicos. 

No entanto, o estudo permeou discussões e novas considerações sobre a temática 

abordada, bem como possibilitou comprovar a hipótese da pesquisa. Deste modo, ficou 

evidenciado que na cidade em estudo, existem sim locais (setores) nos quais os dados 

sociais e ambientais, em congruência, auferem distintos níveis (baixo, médio, alto e 

muito alto) de vulnerabilidades à população. 

Os objetivos propostos na pesquisa foram cumpridos, e de certa forma, abriram 

novas indagações para propostas futuras de estudo. Portanto, esta pesquisa não possui a 

intenção de findar este assunto e temática. Representa bem mais uma introdução para 

estudos de vulnerabilidades sociais e ambientais, e que visa contribuir não apenas com 

os resultados, mas igualmente como perspectiva metodológica.  

Fazem-se necessárias novas discussões sobre o conceito de riscos, riscos naturais 

ou sociais, e diferenciá-los de vulnerabilidade, vulnerabilidade social e vulnerabilidade 

socioambiental. Devem-se permear os caminhos adotados, e justificar os caminhos 

metodológicos adotados, com base nos objetivos propostos.  

Por fim, entende-se que são imprescindíveis que existam outras pesquisas a 

respeito desta temática, e que os resultados identificados aqui e nestes estudos que estão 

por vir, sejam de fato discutidos e aplicados em âmbito municipal, no sentido de 

melhorar a condição de vida da população, e reduzir impactos socioambientais em áreas 

extremamente vulneráveis. 
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Quadro 7: Variáveis de origem e transformação para variáveis finais 

 
VARIÁVEIS OPERAÇÃO MATEMÁTICA VARIÁVEIS DE ORIGEM Total 

V1 - Domicílios 
particulares precários. 

= V011 
Planilha: Domicilio01_MG.xls 

V011 – Domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação 
(não são próprios, alugados, nem cedidos) 

1 

V2 - Domicílios 
particulares sem 
abastecimento de água da 
rede geral. 

= V107 + V108 + V109 
Planilha: Domicilio01_MG.xls 

V107 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com abastecimento 
de água de poço ou nascente na propriedade. 
V108 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com abastecimento 
de água da chuva armazenada em cisterna. 
V109 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com outra forma de 
abastecimento de água. 

3 

V3 - Domicílios 
particulares com banheiro 
ou sanitário sem 
esgotamento sanitário via 
rede geral de esgoto, 
pluvial ou fossa séptica. 

= V113 + V114 + V115 + V116 
Planilha: Domicilio01_MG.xls 

V113 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa 
rudimentar. 
V114 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via vala. 
V115 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rio, 
lago ou mar. 
V116 – Domicílios particulares permanentes do tipo casa com banheiro de 
uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via outro 
escoadouro. 

4 

V4 - Domicílios 
particulares permanentes 
sem banheiro. 

= V023 
Planilha: Domicilio01_MG.xls 

V023 – Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo 
dos moradores e nem sanitário. 

1 

V5 - Domicílios 
particulares permanentes 
com lixo não coletado. 

 = V127 + V128 + V129 + V130 + 
V131 

Planilha: Domicilio01_MG.xls 
V127 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo queimado 
na propriedade. 
V128 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo enterrado 
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na propriedade. 
V129 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo jogado em 
terreno baldio ou logradouro. 
V130 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com lixo jogado em 
rio, lago ou mar 
V131 - Domicílios particulares permanentes do tipo casa com outro destino 
do lixo 

V6 - Domicílios 
particulares permanentes 
de mais de 4 moradores. 

= V054 + V055 + V056 + V057 + 
V058 + V059 

Planilha: Domicilio01_MG.xls 
V054 - Domicílios particulares permanentes com 5 moradores  
V055 - Domicílios particulares permanentes com 6 moradores  
V056 - Domicílios particulares permanentes com 7 moradores. 
V057 - Domicílios particulares permanentes com 8 moradores. 
V058 - Domicílios particulares permanentes com 9 moradores. 
V059 - Domicílios particulares permanentes com 10 ou mais moradores. 

6 

V7 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes com 10 a 19 
anos de idade. 

= V002 + V003 + V004 + V005 + 
V006 + V007 + V008 + V009 + V010 
+ V011 

Planilha: Responsável02_MG.xls 
V002 - Pessoas Responsáveis com 10 anos de idade. 
V003 - Pessoas Responsáveis com 11 anos de idade. 
V004 - Pessoas Responsáveis com 12 anos de idade. 
V005 - Pessoas Responsáveis com 13 anos de idade. 
V006 - Pessoas Responsáveis com 14 anos de idade. 
V007 - Pessoas Responsáveis com 15 anos de idade. 
V008 - Pessoas Responsáveis com 16 anos de idade. 
V009 - Pessoas Responsáveis com 17 anos de idade. 
V010 - Pessoas Responsáveis com 18 anos de idade. 
V011 - Pessoas Responsáveis com 19 anos de idade. 

10 

V8 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes com 
rendimento nominal 
mensal de até 3 salários 
mínimos. 

= V067 + V068 + V069 + V070 
Planilha: ResponsavelRenda_MG.xls 

V067 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares 
permanentes com rendimento nominal mensal de até 1/2 salário mínimo. 
V068 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares 
permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 1/2 a 1 salário 
mínimo. 
V069 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares 
permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários 
mínimos. 
V070 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares 
permanentes com rendimento nominal mensal de mais de 2 a 3 salários 
mínimos. 
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V9 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes sem 
rendimento nominal 
mensal. 

= V076 
Planilha: ResponsavelRenda_MG.xls 

V076 - Pessoas responsáveis moradoras em domicílios particulares 
permanentes sem rendimento nominal mensal. 

1 

V10 - Mulheres 
responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes com 10 a 19 
anos de idade. 

 = V002 + V003 + V004 + V005 + 
V006 + V007 + V008 + V009 + V010 
+ V011 

Planilha: Responsável01_MG.xls 
V002 - Pessoas responsáveis com 10 anos de idade, do sexo feminino. 
V003 - Pessoas responsáveis com 11 anos de idade, do sexo feminino. 
V004 - Pessoas responsáveis com 12 anos de idade, do sexo feminino. 
V005 - Pessoas responsáveis com 13 anos de idade, do sexo feminino. 
V006 - Pessoas responsáveis com 14 anos de idade, do sexo feminino. 
V007 - Pessoas responsáveis com 15 anos de idade, do sexo feminino. 
V008 - Pessoas responsáveis com 16 anos de idade, do sexo feminino. 
V009 - Pessoas responsáveis com 17 anos de idade, do sexo feminino. 
V010 - Pessoas responsáveis com 18 anos de idade, do sexo feminino. 
V011 - Pessoas responsáveis com 19 anos de idade, do sexo feminino. 

10 

V11 - Pessoas com 0 a 14 
anos de idade. 

= V007 + V008 + V009 + V010 + 
V011 + V012 + V013 + V014 + V015 
+ V016 + V017 + V018 + V019 + 
V020 + V021 

Planilha: Pessoa03_MG.xls 
V007 - Pessoas Residentes de 0 a 4 anos de idade e cor ou raça-branca. 
V008 - Pessoas Residentes de 0 a 4 anos de idade e cor ou raça-preta. 
V009 - Pessoas Residentes de 0 a 4 anos de idade e cor ou raça-amarela. 
V010 - Pessoas Residentes de 0 a 4 anos de idade e cor ou raça-parda. 
V011 - Pessoas Residentes de 0 a 4 anos de idade e cor ou raça-indígena. 
V012 - Pessoas Residentes de 5 a 9 anos deidade e cor ou raça-branca. 
V013 - Pessoas Residentes de 5 a 9 anos de idade e cor ou raça-preta. 
V014 - Pessoas Residentes de 5 a 9 anos de idade e cor ou raça-amarela 
V015 - Pessoas Residentes de 5 a 9 anos de idade e cor ou raça-parda 
V016 - Pessoas Residentes de 5 a 9 anos de idade e cor ou raça-indígena 
V017 - Pessoas Residentes de 10 a 14 anos deidade e cor ou raça-branca. 
V018 - Pessoas Residentes de 10 a 14 anos de idade e cor ou raça-preta. 
V019 - Pessoas Residentes de 10 a 14 anos de idade e cor ou raça-amarela. 
V020 - Pessoas Residentes de 10 a 14 anos de idade e cor ou raça-parda 
V021 - Pessoas Residentes de 10 a 14 anos de idade e cor ou raça-
indígena. 

15 

V12 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes não 
alfabetizados. 

= V001 – V093 
Planilha Responsável02_MG.xls 

V001 – Pessoas Responsáveis. 
V093 – Pessoas Responsáveis Alfabetizados. 
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V13 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes não 
alfabetizados com 10 e 19 
anos de idade. 

= [(V002 + V003 + V004 + V005 + 

V006 + V007 + V008 + V009 + V010 

+ V011) – (V094 + V095)] + 

[(V110 + V111 + V112 + V113 + 

V114 + V115 + V116 + V117 + V118 

+ V119) – (V202 + V203)] 

Planilha: Responsável01_MG.xls 
V002 - Pessoas responsáveis com 10 anos de idade, do sexo feminino. 
V003 - Pessoas responsáveis com 11 anos de idade, do sexo feminino. 
V004 - Pessoas responsáveis com 12 anos de idade, do sexo feminino. 
V005 - Pessoas responsáveis com 13 anos de idade, do sexo feminino. 
V006 - Pessoas responsáveis com 14 anos de idade, do sexo feminino. 
V007 - Pessoas responsáveis com 15 anos de idade, do sexo feminino. 
V008 - Pessoas responsáveis com 16 anos de idade, do sexo feminino. 
V009 - Pessoas responsáveis com 17 anos de idade, do sexo feminino. 
V010 - Pessoas responsáveis com 18 anos de idade, do sexo feminino. 
V011 - Pessoas responsáveis com 19 anos de idade, do sexo feminino. 
V094 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 10 a 14 anos de idade, do 
sexo feminino. 
V095 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 15 a 19 anos de idade, do 
sexo feminino. 
 

Planilha: Responsável02_MG.xls 
V110 - Pessoas responsáveis com 10 anos de idade, do sexo masculino. 
V111 - Pessoas responsáveis com 11 anos de idade, do sexo masculino. 
V112 - Pessoas responsáveis com 12 anos de idade, do sexo masculino. 
V113 - Pessoas responsáveis com 13 anos de idade, do sexo masculino. 
V114 - Pessoas responsáveis com 14 anos de idade, do sexo masculino. 
V115 - Pessoas responsáveis com 15 anos de idade, do sexo masculino. 
V116 - Pessoas responsáveis com 16 anos de idade, do sexo masculino. 
V117 - Pessoas responsáveis com 17 anos de idade, do sexo masculino. 
V118 - Pessoas responsáveis com 18 anos de idade, do sexo masculino. 
V119 - Pessoas responsáveis com 19 anos de idade, do sexo masculino. 
V202 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 10 a 14 anos de idade, do 
sexo masculino . 
V203 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 15 a 19 anos de idade, do 
sexo masculino. 

24 

V14 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes de mais de 
64 anos. 

= V057 + V058 + V059 + V060 + 
V061 + V062 + V063 + V064 + V065 
+ V066 + V067 + V068 + V069 + 
V070 + V071 + V072 + V073 + V074 
+ V075 + V076 + V077 + V078 + 
V079 + V080 + V081 + V082 + V083 
+ V084 + V085 + V086 + V087 + 

Planilha: Responsável02_MG.xls 
V057 - Pessoas Responsáveis com 65 anos de idade. 
V058 - Pessoas Responsáveis com 66 anos de idade. 
V059 - Pessoas Responsáveis com 67 anos de idade. 
V060 - Pessoas Responsáveis com 68 anos de idade. 
V061 - Pessoas Responsáveis com 69 anos de idade. 
V062 - Pessoas Responsáveis com 70 anos de idade. 
V063 - Pessoas Responsáveis com 71 anos de idade. 
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V088 + V089 + V090 + V091 + V092 V064 - Pessoas Responsáveis com 72 anos de idade. 
V065 - Pessoas Responsáveis com 73 anos de idade. 
V066 - Pessoas Responsáveis com 74 anos de idade. 
V067 - Pessoas Responsáveis com 75 anos de idade. 
V068 - Pessoas Responsáveis com 76 anos de idade. 
V069 - Pessoas Responsáveis com 77 anos de idade. 
V070 - Pessoas Responsáveis com 78 anos de idade. 
V071 - Pessoas Responsáveis com 79 anos de idade. 
V072 - Pessoas Responsáveis com 80 anos de idade. 
V073 - Pessoas Responsáveis com 81 anos de idade. 
V074 - Pessoas Responsáveis com 82 anos de idade. 
V075 - Pessoas Responsáveis com 83 anos de idade. 
V076 - Pessoas Responsáveis com 84 anos de idade. 
V077 - Pessoas Responsáveis com 85 anos de idade. 
V078 - Pessoas Responsáveis com 86 anos de idade. 
V079 - Pessoas Responsáveis com 87 anos de idade. 
V080 - Pessoas Responsáveis com 88 anos de idade. 
V081 - Pessoas Responsáveis com 89 anos de idade. 
V082 - Pessoas Responsáveis com 90 anos de idade. 
V083 - Pessoas Responsáveis com 91 anos de idade. 
V084 - Pessoas Responsáveis com 92 anos de idade. 
V085 - Pessoas Responsáveis com 93 anos de idade. 
V086 - Pessoas Responsáveis com 94 anos de idade. 
V087 - Pessoas Responsáveis com 95 anos de idade. 
V088 - Pessoas Responsáveis com 96 anos de idade. 
V089 - Pessoas Responsáveis com 97 anos de idade. 
V090 - Pessoas Responsáveis com 98 anos de idade. 
V091 - Pessoas Responsáveis com 99 anos de idade. 
V092 - Pessoas Responsáveis com 100 ou mais anos de idade. 

V15 - Responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes não 
alfabetizados com mais de 
64 anos de idade. 

= [(V057 + V058 + V059 + V060 + 

V061 + V062 + V063 + V064 + V065 
+ V066 + V067 + V068 + V069 + 
V070 + V071 + V072 + V073 + V074 
+ V075 + V076 + V077 + V078 + 
V079 + V080 + V081 + V082 + V083 
+ V084 + V085 + V086 + V087 + 

V088 + V089 + V090 + V091 + V092) 

Planilha: Responsável01_MG.xls 
V057 - Pessoas responsáveis com 65 anos de idade, do sexo feminino. 
V058 - Pessoas responsáveis com 66 anos de idade, do sexo feminino. 
V059 - Pessoas responsáveis com 67 anos de idade, do sexo feminino. 
V060 - Pessoas responsáveis com 68 anos de idade, do sexo feminino. 
V061 - Pessoas responsáveis com 69 anos de idade, do sexo feminino. 
V062 - Pessoas responsáveis com 70 anos de idade, do sexo feminino. 
V063 - Pessoas responsáveis com 71 anos de idade, do sexo feminino. 
V064 - Pessoas responsáveis com 72 anos de idade, do sexo feminino. 
V065 - Pessoas responsáveis com 73 anos de idade, do sexo feminino. 
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- (V105 + V106 + V107 + V108)]+ 
[(V165 + V166 + V167 + V168 + 

V169 + V170 + V171 + V172 + V173 
+ V174 + V175 + V176 + V177 + 
V178 + V179 + V180 + V181 + V182 
+ V183 + V184 + V185 + V186 + 
V187 + V188 + V189 + V190 + V191 
+ V192 + V193 + V194 + V195 + 

V196 + V197 + V198 + V199 + V200) 
– (V213 + V214 + V215 + V216)] 

V066 - Pessoas responsáveis com 74 anos de idade, do sexo feminino. 
V067 - Pessoas responsáveis com 75 anos de idade, do sexo feminino. 
V068 - Pessoas responsáveis com 76 anos de idade, do sexo feminino. 
V069 - Pessoas responsáveis com 77 anos de idade, do sexo feminino. 
V070 - Pessoas responsáveis com 78 anos de idade, do sexo feminino. 
V071 - Pessoas responsáveis com 79 anos de idade, do sexo feminino. 
V072 - Pessoas responsáveis com 80 anos de idade, do sexo feminino. 
V073 - Pessoas responsáveis com 81 anos de idade, do sexo feminino. 
V074 - Pessoas responsáveis com 82 anos de idade, do sexo feminino. 
V075 - Pessoas responsáveis com 83 anos de idade, do sexo feminino. 
V076 - Pessoas responsáveis com 84 anos de idade, do sexo feminino. 
V077 - Pessoas responsáveis com 85 anos de idade, do sexo feminino. 
V078 - Pessoas responsáveis com 86 anos de idade, do sexo feminino. 
V079 - Pessoas responsáveis com 87 anos de idade, do sexo feminino. 
V080 - Pessoas responsáveis com 88 anos de idade, do sexo feminino. 
V081 - Pessoas responsáveis com 89 anos de idade, do sexo feminino. 
V082 - Pessoas responsáveis com 90 anos de idade, do sexo feminino. 
V083 - Pessoas responsáveis com 91 anos de idade, do sexo feminino. 
V084 - Pessoas responsáveis com 92 anos de idade, do sexo feminino. 
V085 - Pessoas responsáveis com 93 anos de idade, do sexo feminino. 
V086 - Pessoas responsáveis com 94 anos de idade, do sexo feminino. 
V087 - Pessoas responsáveis com 95 anos de idade, do sexo feminino. 
V088 - Pessoas responsáveis com 96 anos de idade, do sexo feminino. 
V089 - Pessoas responsáveis com 97 anos de idade, do sexo feminino. 
V090 - Pessoas responsáveis com 98 anos de idade, do sexo feminino. 
V091 - Pessoas responsáveis com 99 anos de idade, do sexo feminino. 
V092 - Pessoas responsáveis com 100 ou mais anos de idade, do sexo 
feminino. 
 
V105 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 65 a 69 anos de idade, do 
sexo feminino. 
V106 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 70 a 74 anos de idade, do 
sexo feminino. 
V107 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 75 a 79 anos de idade, do 
sexo feminino. 
V108 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 80 ou mais anos de idade, 
do sexo feminino. 
 

Planilha: Responsável02_MG.xls 



 

 

V165 - Pessoas responsáveis com 65 anos de idade, do sexo masculino. 
V166 - Pessoas responsáveis com 66 anos de idade, do sexo masculino. 
V167 - Pessoas responsáveis com 67 anos de idade, do sexo masculino. 
V168 - Pessoas responsáveis com 68 anos de idade, do sexo masculino. 
V169 - Pessoas responsáveis com 69 anos de idade, do sexo masculino. 
V170 - Pessoas responsáveis com 70 anos de idade, do sexo masculino. 
V171 - Pessoas responsáveis com 71 anos de idade, do sexo masculino. 
V172 - Pessoas responsáveis com 72 anos de idade, do sexo masculino. 
V173 - Pessoas responsáveis com 73 anos de idade, do sexo masculino. 
V174 - Pessoas responsáveis com 74 anos de idade, do sexo masculino. 
V175 - Pessoas responsáveis com 75 anos de idade, do sexo masculino. 
V176 - Pessoas responsáveis com 76 anos de idade, do sexo masculino. 
V177 - Pessoas responsáveis com 77 anos de idade, do sexo masculino. 
V178 - Pessoas responsáveis com 78 anos de idade, do sexo masculino. 
V179 - Pessoas responsáveis com 79 anos de idade, do sexo masculino. 
V180 - Pessoas responsáveis com 80 anos de idade, do sexo masculino. 
V181 - Pessoas responsáveis com 81 anos de idade, do sexo masculino. 
V182 - Pessoas responsáveis com 82 anos de idade, do sexo masculino. 
V183 - Pessoas responsáveis com 83 anos de idade, do sexo masculino. 
V184 - Pessoas responsáveis com 84 anos de idade, do sexo masculino. 
V185 - Pessoas responsáveis com 85 anos de idade, do sexo masculino. 
V186 - Pessoas responsáveis com 86 anos de idade, do sexo masculino. 
V187 - Pessoas responsáveis com 87 anos de idade, do sexo masculino. 
V188 - Pessoas responsáveis com 88 anos de idade, do sexo masculino. 
V189 - Pessoas responsáveis com 89 anos de idade, do sexo masculino. 
V190 - Pessoas responsáveis com 90 anos de idade, do sexo masculino. 
V191 - Pessoas responsáveis com 91 anos de idade, do sexo masculino. 
V192 - Pessoas responsáveis com 92 anos de idade, do sexo masculino. 
V193 - Pessoas responsáveis com 93 anos de idade, do sexo masculino. 
V194 - Pessoas responsáveis com 94 anos de idade, do sexo masculino. 
V195 - Pessoas responsáveis com 95 anos de idade, do sexo masculino. 
V196 - Pessoas responsáveis com 96 anos de idade, do sexo masculino. 
V197 - Pessoas responsáveis com 97 anos de idade, do sexo masculino. 
V198 - Pessoas responsáveis com 98 anos de idade, do sexo masculino. 
V199 - Pessoas responsáveis com 99 anos de idade, do sexo masculino. 
V200 - Pessoas responsáveis com 100 ou mais anos de idade, do sexo 
masculino. 
 
V213 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 65 a 69 anos de idade, do 



 

 

sexo masculino. 
V214 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 70 a 74 anos de idade, do 
sexo masculino. 
V215 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 75 a 79 anos de idade, do 
sexo masculino. 
V216 - Pessoas alfabetizadas responsáveis com 80 ou mais anos de idade, 
do sexo masculino. 

V16 - Mulheres 
responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes com mais de 
64 anos de idade. 

= V057 + V058 + V059 + V060 + 
V061 + V062 + V063 + V064 + V065 
+ V066 + V067 + V068 + V069 + 
V070 + V071 + V072 + V073 + V074 
+ V075 + V076 + V077 + V078 + 
V079 + V080 + V081 + V082 + V083 
+ V084 + V085 + V086 + V087 + 
V088 + V089 + V090 + V091 + V092 

Planilha: Responsável01_MG.xls 
 
V057 - Pessoas responsáveis com 65 anos de idade, do sexo feminino. 
V058 - Pessoas responsáveis com 66 anos de idade, do sexo feminino. 
V059 - Pessoas responsáveis com 67 anos de idade, do sexo feminino. 
V060 - Pessoas responsáveis com 68 anos de idade, do sexo feminino. 
V061 - Pessoas responsáveis com 69 anos de idade, do sexo feminino. 
V062 - Pessoas responsáveis com 70 anos de idade, do sexo feminino. 
V063 - Pessoas responsáveis com 71 anos de idade, do sexo feminino. 
V064 - Pessoas responsáveis com 72 anos de idade, do sexo feminino. 
V065 - Pessoas responsáveis com 73 anos de idade, do sexo feminino. 
V066 - Pessoas responsáveis com 74 anos de idade, do sexo feminino. 
V067 - Pessoas responsáveis com 75 anos de idade, do sexo feminino. 
V068 - Pessoas responsáveis com 76 anos de idade, do sexo feminino. 
V069 - Pessoas responsáveis com 77 anos de idade, do sexo feminino. 
V070 - Pessoas responsáveis com 78 anos de idade, do sexo feminino. 
V071 - Pessoas responsáveis com 79 anos de idade, do sexo feminino. 
V072 - Pessoas responsáveis com 80 anos de idade, do sexo feminino. 
V073 - Pessoas responsáveis com 81 anos de idade, do sexo feminino. 
V074 - Pessoas responsáveis com 82 anos de idade, do sexo feminino. 
V075 - Pessoas responsáveis com 83 anos de idade, do sexo feminino. 
V076 - Pessoas responsáveis com 84 anos de idade, do sexo feminino. 
V077 - Pessoas responsáveis com 85 anos de idade, do sexo feminino. 
V078 - Pessoas responsáveis com 86 anos de idade, do sexo feminino. 
V079 - Pessoas responsáveis com 87 anos de idade, do sexo feminino. 
V080 - Pessoas responsáveis com 88 anos de idade, do sexo feminino. 
V081 - Pessoas responsáveis com 89 anos de idade, do sexo feminino. 
V082 - Pessoas responsáveis com 90 anos de idade, do sexo feminino. 
V083 - Pessoas responsáveis com 91 anos de idade, do sexo feminino. 
V084 - Pessoas responsáveis com 92 anos de idade, do sexo feminino. 
V085 - Pessoas responsáveis com 93 anos de idade, do sexo feminino. 
V086 - Pessoas responsáveis com 94 anos de idade, do sexo feminino. 
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V087 - Pessoas responsáveis com 95 anos de idade, do sexo feminino. 
V088 - Pessoas responsáveis com 96 anos de idade, do sexo feminino. 
V089 - Pessoas responsáveis com 97 anos de idade, do sexo feminino. 
V090 - Pessoas responsáveis com 98 anos de idade, do sexo feminino. 
V091 - Pessoas responsáveis com 99 anos de idade, do sexo feminino. 
V092 - Pessoas responsáveis com 100 ou mais anos de idade, do sexo 
feminino. 

V17 - Mulheres não 
alfabetizadas 
responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes. 

= V001 – V093 
Planilha: Responsável01_MG.xls 

V001 - Pessoas responsáveis, do sexo feminino. 
V093 - Pessoas alfabetizadas responsáveis, do sexo feminino. 

2 

V18 - Pessoas de mais de 
64 anos de idade. 

= V099 + V100 + V101 + V102 + 
V103 + V104 + V105 + V106 + V107 
+ V108 + V109 + V110 + V111 + 
V112 + V113 + V114 + V115 + V116 
+ V117 + V118 + V119 + V120 + 
V121 + V122 + V123 + V124 + V125 
+ V126 + V127 + V128 + V129 + 
V130 + V131 + V132 + V133 + V134 

Planilha: Pessoa13_MG.xls 
V099 - Pessoas com 65 anos de idade. 
V100 - Pessoas com 66 anos de idade. 
V101 - Pessoas com 67 anos de idade. 
V102 - Pessoas com 68 anos de idade. 
V103 - Pessoas com 69 anos de idade. 
V104 - Pessoas com 70 anos de idade. 
V105 - Pessoas com 71 anos de idade. 
V106 - Pessoas com 72 anos de idade. 
V107 - Pessoas com 73 anos de idade. 
V108 - Pessoas com 74 anos de idade. 
V109 - Pessoas com 75 anos de idade. 
V110 - Pessoas com 76 anos de idade. 
V111 - Pessoas com 77 anos de idade. 
V112 - Pessoas com 78 anos de idade. 
V113 - Pessoas com 79 anos de idade. 
V114 - Pessoas com 80 anos de idade. 
V115 - Pessoas com 81 anos de idade. 
V116 - Pessoas com 82 anos de idade. 
V117 - Pessoas com 83 anos de idade. 
V118 - Pessoas com 84 anos de idade. 
V119 - Pessoas com 85 anos de idade. 
V120 - Pessoas com 86 anos de idade. 
V121 - Pessoas com 87 anos de idade. 
V122 - Pessoas com 88 anos de idade. 
V123 - Pessoas com 89 anos de idade. 
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V124 - Pessoas com 90 anos de idade. 
V125 - Pessoas com 91 anos de idade. 
V126 - Pessoas com 92 anos de idade. 
V127 - Pessoas com 93 anos de idade. 
V128 - Pessoas com 94 anos de idade. 
V129 - Pessoas com 95 anos de idade. 
V130 - Pessoas com 96 anos de idade. 
V131 - Pessoas com 97 anos de idade. 
V132 - Pessoas com 98 anos de idade. 
V133 - Pessoas com 99 anos de idade. 
V134 - Pessoas com 100 anos ou mais de idade. 

V19 - Pessoas não 
alfabetizadas com 5 a 14 
anos de idade. 

= (V039 + V040 + V041 + V042 + 

V043 + V044 + V045 + V046 + V047 

+ V048) - (V002 + V003 + V004 + 

V005 + V006 + V007 + V008 + V009 

+ V010 + V011) 

Planilha: Pessoa13_MG.xls 
V039 - Pessoas com 5 anos de idade. 
V040 - Pessoas com 6 anos de idade. 
V041 - Pessoas com 7 anos de idade. 
V042 - Pessoas com 8 anos de idade. 
V043 - Pessoas com 9 anos de idade. 
V044 - Pessoas com 10 anos de idade 
V045 - Pessoas com 11 anos de idade. 
V046 - Pessoas com 12 anos de idade. 
V047 - Pessoas com 13 anos de idade. 
V048 - Pessoas com 14 anos de idade. 
 

Planilha: Pessoa01_MG.xls 
V002 - Pessoas alfabetizadas com 5 anos de idade. 
V003 - Pessoas alfabetizadas com 6 anos de idade. 
V004 - Pessoas alfabetizadas com 7 anos de idade. 
V005 - Pessoas alfabetizadas com 8 anos de idade. 
V006 - Pessoas alfabetizadas com 9 anos de idade. 
V007 - Pessoas alfabetizadas com 10 anos de idade. 
V008 - Pessoas alfabetizadas com 11 anos de idade. 
V009 - Pessoas alfabetizadas com 12 anos de idade. 
V010 - Pessoas alfabetizadas com 13 anos de idade. 
V011 - Pessoas alfabetizadas com 14 anos de idade. 

20 

V20 - Pessoas não 
alfabetizadas com mais de 
64 anos de idade 

= (V099 + V100 + V101 + V102 + 

V103 + V104 + V105 + V106 + V107 
+ V108 + V109 + V110 + V111 + 
V112 + V113 + V114 + V115 + V116 

Planilha: Pessoa13_MG.xls 
V099 - Pessoas com 65 anos de idade. 
V100 - Pessoas com 66 anos de idade. 
V101 - Pessoas com 67 anos de idade. 
V102 - Pessoas com 68 anos de idade. 

52 



 

 

+ V117 + V118 + V119 + V120 + 
V121 + V122 + V123 + V124 + V125 
+ V126 + V127 + V128 + V129 + 

V130 + V131 + V132 + V133 + V134) 
- (V062 + V063 + V064 + V065 + 

V066 + V067 + V068 + V069 + V070 
+ V071 + V072 + V073 + V074 + 

V075 + V076 + V077) 

V103 - Pessoas com 69 anos de idade. 
V104 - Pessoas com 70 anos de idade. 
V105 - Pessoas com 71 anos de idade. 
V106 - Pessoas com 72 anos de idade. 
V107 - Pessoas com 73 anos de idade. 
V108 - Pessoas com 74 anos de idade. 
V109 - Pessoas com 75 anos de idade. 
V110 - Pessoas com 76 anos de idade. 
V111 - Pessoas com 77 anos de idade. 
V112 - Pessoas com 78 anos de idade. 
V113 - Pessoas com 79 anos de idade. 
V114 - Pessoas com 80 anos de idade. 
V115 - Pessoas com 81 anos de idade. 
V116 - Pessoas com 82 anos de idade. 
V117 - Pessoas com 83 anos de idade. 
V118 - Pessoas com 84 anos de idade. 
V119 - Pessoas com 85 anos de idade. 
V120 - Pessoas com 86 anos de idade. 
V121 - Pessoas com 87 anos de idade. 
V122 - Pessoas com 88 anos de idade. 
V123 - Pessoas com 89 anos de idade. 
V124 - Pessoas com 90 anos de idade. 
V125 - Pessoas com 91 anos de idade. 
V126 - Pessoas com 92 anos de idade. 
V127 - Pessoas com 93 anos de idade. 
V128 - Pessoas com 94 anos de idade. 
V129 - Pessoas com 95 anos de idade. 
V130 - Pessoas com 96 anos de idade. 
V131 - Pessoas com 97 anos de idade. 
V132 - Pessoas com 98 anos de idade. 
V133 - Pessoas com 99 anos de idade. 
V134 - Pessoas com 100 anos ou mais de idade. 
 

Planilha: Pessoa01_MG.xls 
V062 - Pessoas alfabetizadas com 65 anos de idade. 
V063 - Pessoas alfabetizadas com 66 anos de idade. 
V064 - Pessoas alfabetizadas com 67 anos de idade. 
V065 - Pessoas alfabetizadas com 68 anos de idade. 
V066 - Pessoas alfabetizadas com 69 anos de idade. 



 

 

V067 - Pessoas alfabetizadas com 70 anos de idade. 
V068 - Pessoas alfabetizadas com 71 anos de idade. 
V069 - Pessoas alfabetizadas com 72 anos de idade. 
V070 - Pessoas alfabetizadas com 73 anos de idade. 
V071 - Pessoas alfabetizadas com 74 anos de idade. 
V072 - Pessoas alfabetizadas com 75 anos de idade. 
V073 - Pessoas alfabetizadas com 76 anos de idade. 
V074 - Pessoas alfabetizadas com 77 anos de idade. 
V075 - Pessoas alfabetizadas com 78 anos de idade. 
V076 - Pessoas alfabetizadas com 79 anos de idade. 
V077 - Pessoas alfabetizadas com 80 anos ou mais de idade. 

Fonte: IBGE,2010 

Adaptado de DIAS,2013 

Elaboração: DUTRA JÚNIOR, N. P. S. (2015)



 

 
 

 


