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RESUMO 

 

A sociedade atual vive cercada por vários tipos de riscos, fazendo com que os indivíduos 
sejam tomados por uma sensação constante de medo e insegurança, já que os resultados 
negativos dos riscos, sempre trazem algum prejuízo à população direta ou indiretamente 
envolvida. A cidade de Natal apresenta diversas áreas de riscos, principalmente nas periferias 
da cidade, devido à ocupação de espaços que apresentam limitações legais e/ou físico-
naturais, bem como a falta de organização urbana, aumentando assim, a vulnerabilidade da 
população que reside nestas áreas. O objetivo principal desta pesquisa foi mapear as áreas de 
vulnerabilidade social e os riscos naturais na cidade de Natal, levando-se em consideração as 
inter-relações entre as vulnerabilidades sociais e a exposição diferenciada aos riscos naturais. 
Para tanto, foi necessário estabelecer, segundo a metodologia utilizada, o grau de 
vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao perigo natural no qual os indivíduos estão 
sujeitos; visando estabelecer a relação sociedade/ riscos. Neste caso, foi utilizada a 
metodologia proposta por Crepani (2001) que se baseia na Ecodinâmica de Tricart (1977), no 
qual, classifica as áreas de risco e o grau de vulnerabilidade destas áreas conforme os 
processos morfodinâmicos para elaboração do Índice de Vulnerabilidade Ambiental; e para 
organização do Índice de Vulnerabilidade Social adotou-se uma adaptação do Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social, elaborado pela Fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados) do Estado de São Paulo, valendo-se de dados que denotam desvantagem 
social no nível do setor censitário. Em seguida, com a sobreposição destes dois índices, 
elaborou-se o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental. Assim, concluiu-se que além de 
espacializar as áreas de risco indica qual o grau de vulnerabilidade dos indivíduos 
potencialmente expostos ao perigo natural.  

 
Palavras-chave: Risco; Vulnerabilidade; Índice de Vulnerabilidade Socioambiental; 
Natal/RN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Contemporary society lives surrounded by various types of risks, causing individuals to be 
taken by a constant feeling of fear and insecurity, as the negative risks, always bring some 
harm to the population directly or indirectly involved. The city of Natal has several risk areas, 
especially on the outskirts of the city, due to the occupation of spaces that have laws and / or 
natural physical limitations as well as the lack of urban organization, thus increasing the 
vulnerability of the population living in these areas. The principal objective of this research 
was to map the areas of social vulnerability and natural hazards in Natal, taking into account 
the interrelationships between social vulnerability and differential exposure to natural hazards. 
Therefore, it was necessary to establish, according to the methodology used, the degree of 
social vulnerability and vulnerability to natural hazard in which individuals are subject, to 
establish the relationship between society/ risks. In this case, the methodology proposed by 
Crepani (2001) which is based on ecodynamic Tricart (1977), which classifies the areas of 
risk and the degree of vulnerability of these areas according to the morphodynamic processes 
for preparation of the Vulnerability Index was used Physical natural, and for organizing the 
social Vulnerability Index adopted an adaptation of the Paulista social Vulnerability Index, 
prepared by SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) of the State of São 
Paulo, drawing on data that denote social disadvantage at the census tract level. Then, with the 
superposition of these two indices, it was elaborated a Socioenvironmental Vulnerability 
Index. Thus, it is concluded that besides spatialize areas of risk which indicates the degree of 
vulnerability of individuals potentially exposed to natural hazard. 

 
Keywords: Risk, Vulnerability, Socioenvironmental Vulnerability Index; Natal / RN. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade atual vive cercada por vários tipos de riscos, fazendo com que os 

indivíduos sejam tomados por uma sensação constante de medo e insegurança, já que os 

resultados negativos dos riscos, sempre trazem algum prejuízo à população direta ou 

indiretamente envolvida.  

Estudos das Nações Unidas (ONU) apontam que metade da população mundial 

encontra-se em áreas urbanas, sendo um terço desta residindo em favelas e assentamentos 

informais, sobretudo nos países em desenvolvimento, os quais a migração do campo para os 

centros urbanos, ao longo da história ocorreu, na maioria dos casos, sem que houvesse tempo 

necessário para adequações nos sítios urbanos com o intuito de absorver esse contingente de 

maneira ordenada e segura. Pode-se observar este fato no Brasil, no qual não apresenta em seu 

território, a propensão de ocorrência de eventos naturais catastróficos de grande magnitude, 

como fortes terremotos, vulcanismos e tsunamis, porém, é considerado um dos países que 

mais apresenta vítimas de desastres naturais no mundo, decorrentes principalmente de 

fenômenos de origem climática, contudo suas consequências como inundações e 

deslizamentos de terra são na maioria dos casos, fruto da ação humana que degrada e ocupa 

áreas de riscos. 

O desigual acesso e aquisição do solo urbano devido às condições impostas pelo 

capitalismo acabam destinando as populações mais pobres a procurarem as áreas renegadas 

pela especulação imobiliária, refletindo espacialmente em um padrão de ocupação urbana, 

sendo visivelmente distinguidas as áreas socialmente segregadas. 

Não só o local da habitação deve ser levado em consideração, mas este fator atrelado à 

pobreza faz com que os indivíduos nesta situação estejam mais sujeitos a usufruírem de 

poucos meios de infraestruturas básicas necessárias para sua segurança, como moradias 

construídas com materiais adequados; geralmente estas áreas não possuem serviços públicos 

como esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, o que agrava mais ainda 

formação de “territórios de riscos” 1. 

A capital potiguar não fugiu a regra, pois por várias décadas, “abriga” a população mais 

carente da cidade em lugares inapropriados à construção, como a ocupação de encostas 

1  Almeida, 2010. 
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íngremes, campos de dunas, margens dos rios e áreas de mangue, que são ambientes de fortes 

restrições quanto ao uso2. 

Embora não existam registros consideráveis no tocante a desastres naturais, a periferia 

da cidade, onde é notória a falta de salubridade das moradias e é constante a degradação 

ambiental, sofre com diversos transtornos ocasionados por perigos naturais, que culminam, na 

maioria dos casos em prejuízos financeiros, principalmente às famílias atingidas, sendo assim, 

caracterizam territórios com alto potencial para riscos socioambientais. 

Nestas áreas os problemas ambientais e sociais são constantemente observados. A 

grande pergunta que se faz é: As condições sociais podem se caracterizar como um fator 

determinante a maior ou menor exposição a riscos naturais? A resposta inicial a esta 

indagação é que, habitualmente, os espaços urbanos segregados possuem uma simultaneidade 

destes fatores; tornando tais áreas mais vulneráveis a fenômenos causadores de prejuízos 

humanos e materiais. 

Os territórios de riscos e de vulnerabilidades surgem a partir da união de fatores, tais 

como: as precárias condições de moradia (que não oferecem a segurança mínima àqueles que 

a habitam devido os materiais e a engenharia que fora empregados para sua construção); falta 

de infraestruturas de responsabilidade do poder público (obras de drenagem, esgotamento 

sanitário, coleta de lixo) e a ocupação irregular de espaços que possuem uma dinâmica natural 

própria que é o caso das Áreas de Proteção Permanente (APP). 

O problema a ser investigado está ligado à complexa relação existente entre a 

vulnerabilidade social e as áreas propensas a riscos naturais nas cidades, neste caso, na capital 

potiguar, ou seja, como recorte temático será tratado às vulnerabilidades sociais e como estas 

influenciam para a maior exposição frente aos fenômenos naturais potencialmente danosos.  

2 Estes ambientes são classificados pelo Novo Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 

2012.) como sendo Áreas de Preservação Permanente (APP), no qual tem a função de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. Assim, pelo capítulo II, seção I,  artigo 4º consideram-se como 

APP: as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água 

desde o seu nível mais alto em faixa marginal; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 

artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua 

situação topográfica; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com 

declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; nas restingas, como fixadoras de 

dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 

relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; e em altitude superior a 1.800 

metros, qualquer que seja a vegetação.   
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Ao se realizar um mapeamento com as áreas de risco de um determinado território, as 

medidas de prevenção se tornam mais fáceis de serem vislumbradas devido à espacialização 

destes riscos. Com a realização desse estudo tem-se a oportunidade de identificar o tipo de 

risco, a espacialização e o grau de vulnerabilidade deste, ou seja, é possível auferir 

informações necessárias para o planejamento de áreas de riscos, respondendo a importantes 

questionamentos, tais como: Qual o risco? Quem está vulnerável? Qual o grau de 

vulnerabilidade? 

A cidade de Natal foi erguida basicamente sobre os tabuleiros da formação barreiras 

cercados por depósito dunares do pré-cambriano podendo ser encontrados facilmente na 

cidade neodunas e paleodunas; planícies litorâneas, fluviais e flúvio-marinhas como ao longo 

do estuário do rio Potengi, com a presença da floresta de manguezal (OLIVEIRA, 2003). A 

cidade não apresenta elevadas altitudes, porém o grau de declividade de algumas encostas traz 

riscos de deslizamentos de material inconsolidado principalmente dos depósitos sedimentares 

como as dunas, que por sua vez, são intensamente ocupadas. Outro risco comum na capital 

são os alagamentos e inundações, que apesar de não ocasionar danos à integridade física da 

população afetada, traz vários prejuízos financeiros e à saúde de população exposta à água 

contaminada. 

Este estudo se baseia na hipótese da sobreposição de riscos naturais e as 

vulnerabilidades sociais na cidade de Natal, o que nos leva a alguns questionamentos tais 

como: A exposição a perigos naturais é maior para determinados grupos sociais? Quem é 

mais vulnerável na cidade? Há de fato uma justaposição espacial entre as áreas de riscos 

naturais e as áreas mais precárias socialmente na cidade? 

Desta forma, o objetivo principal da pesquisa foi mapear as áreas de vulnerabilidade 

social à exposição aos riscos naturais na cidade de Natal (o mapa 01 delimita a área de estudo 

da pesquisa), levando-se em consideração as inter-relações entre as vulnerabilidades sociais e 

a exposição diferenciada aos riscos naturais. Para tanto, será necessário estabelecer, segundo a 

metodologia empregada, o grau de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade ao perigo 

natural no qual os indivíduos estão sujeitos, visando estabelecer a relação sociedade/ riscos. 



 

  
Mapa 01: Mapa de Localização de Natal/ RN  

Fonte: Elaboração por Marysol Medeiros a partir dados do PRODETUR (2006) e IBGE (2010)
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Para atender os objetivos deste estudo, foi necessário o cumprimento de algumas etapas 

conforme os procedimentos metodológicos seguintes contemplados no fluxograma (figura 01). 

Primeiramente foram realizados levantamentos bibliográficos referentes ao tema para 

respaldar a o arcabouço teórico e metodológico utilizado para este estudo; além disso, foram feitas 

consultas a hemerotecas com o intuito de conseguir evidências passadas de episódios de desastres 

naturais na área de estudo. Após a consolidação do referencial teórico, foram desenvolvidos o 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) e o Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA). Assim, o 

IVS foi elaborado a partir do levantamento de dados secundários do Censo Demográfico do ano 

de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); já na composição do 

IVA, houve a compilação de dados primários, como também de dados secundários de órgãos 

públicos que auxiliassem na confecção dos mapas temáticos necessários, sendo assim, foram 

consultados mapas, cartas topográficas e tabelas com informações a respeito do meio físico da 

capital potiguar. Concomitantemente, eram realizados trabalhos de campos para a conferência dos 

mapas temáticos tanto do IVS quanto do IVA, para só então estes mapas serem sobrepostos e com 

isso ser possível a realização do IVSA. 

 

 
Figura 01: Fluxograma dos procedimentos metodológicos 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros. 
 

Assim, o presente trabalho foi estruturado nos seguintes capítulos: O primeiro capítulo da 

dissertação intitulado “Os Estudos dos Riscos e das Vulnerabilidades na Geografia” trata sobre os 
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conceitos e abordagens teóricas e metodológicas de risco e vulnerabilidade na Geografia; sendo 

necessária a definição, dentre as várias concepções sobre risco, perigo e vulnerabilidade aquelas 

que mais se aproximam do debate da ciência geográfica, bem como traçar a evolução destes 

conceitos. 

O segundo capítulo versa sobre as vulnerabilidades sociais que contribuem para a formação 

de territórios de riscos em Natal. Tais vulnerabilidades são responsáveis pela maior exposição de 

determinados grupos sociais a riscos de origem naturais. Este capítulo apresenta o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS); onde foi confeccionado, a partir da compilação dos dados por 

setores censitários do Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), através de uma análise multifatorial destes dados.  

O terceiro capítulo apresenta o diagnóstico dos condicionantes ambientais que contribuem 

para a ocorrência dos perigos naturais em Natal, tais como inundações, alagamentos e 

deslizamentos de terra; sendo assim, foi realizado um exaustivo levantamento e análise de dados 

secundários e primários produzindo mapas temáticos (mapas geológicos, pedológicos, declividade 

e altimetria, vegetação e uso do solo) cujos mesmos foram sobrepostos culminando na elaboração 

do Índice Vulnerabilidade Ambiental (IVA) da cidade. 

O quarto capítulo aborda os resultados acerca da sobreposição do mapeamento das 

vulnerabilidades sociais e ambientais em Natal; trazendo o Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental (IVSA), sendo este capítulo o objetivo maior da pesquisa. 
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2. OS ESTUDOS DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES NA PERSPECTIVA DA 
GEOGRAFIA 
 

 

 Visando atender as necessidades exigidas por este estudo, inicialmente, tratar-se-á do aporte 

teórico que fora pautada a pesquisa, neste caso, a abordagem Geossistêmica, pois como explanado 

ao decorrer deste capítulo, tal embasamento é capaz de abarcar tanto os fatores sociais quanto os 

ambientais com vistas no entendimento do espaço geográfico; porém, não será discutida, 

necessariamente, a evolução desta na ciência geográfica, mas como a mesma subsidia os estudos 

geográficos à luz da relação sociedade e natureza. 

Contudo, o principal objetivo deste capítulo é apresentar uma discussão teórica a respeitos 

dos conceitos: risco, perigo e vulnerabilidade; mostrando como estes são incorporados à ciência 

geográfica. 

 

2.1 Da Abordagem Geossistêmica à conceituação de Risco, Perigo e Vulnerabilidade 

 

Em estudos de áreas urbanas que envolvem tanto vulnerabilidades sociais quanto exposição 

a riscos naturais, é de suma importância compreender as interações entre a dinâmica dos 

elementos naturais, como também os condicionantes sociais que expõem um indivíduo ou grupo 

de indivíduos a uma situação de risco. 

Com o intuito de buscar um alicerce adequado para este estudo, que trata da análise do 

espaço geográfico a partir das relações existentes entre as dinâmicas naturais e as ações humanas, 

o arcabouço teórico a ser utilizado está pautado na Teoria Geral dos Sistemas (TGS) de 

Bertalanffy, pois, como afirma Christofoletti (1979), um sistema não se trata meramente da soma 

de suas partes, sendo assim essencial buscar entender um sistema a partir de uma visão holística; 

neste caso a natureza e suas inter-relações com a dinâmica social. Como colocado por Almeida 

(2010), a maior parte dos problemas socioambientais das cidades tem a ver com a falta de visão 

sistêmica e de conjunto dos elementos que formam o espaço urbano. 

Até meados dos anos de 1960 a Geografia Física não possuía um arcabouço teórico-

metodológico próprio, tendo que recorrer às concepções advindas de outras ciências naturais, 

principalmente da Ecologia e seus estudos sobre o ecossistema. Para os estudos geográficos a 

Teoria Geral dos Sistemas foi adaptada, culminando na abordagem Geossistêmica, sendo esta 

destacada nesta discussão. Na década de 1960, o russo Sotchava propôs a abordagem 

Geossistêmica, na qual os geógrafos puderam classificar as áreas homogêneas das paisagens 
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naturais por meio de critérios biogeográficos nos níveis: planetário, regional e topológico; mesmo 

que esta concepção fosse bastante generalizada. Em 1968 o geógrafo francês Georges Bertrand 

aprimora esta abordagem tornando-a mais próxima à escala socioeconômica, como notado por 

Nascimento e Sampaio (2004): 

 
Numa tentativa de síntese da paisagem, Bertrand estabelece um sistema taxonômico para 
o geossistema, possibilitando sua classificação em função da escala, caracterizando-o 
como uma unidade, um nível taxonômico na categorização da paisagem, a saber: a zona, 
o domínio e a região, como unidades superiores, e o geossistema, o geofácies e o geótopo, 
como unidades inferiores; sendo o geossistema proporcionado pela dinâmica entre 
potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica. Isto permite situá-lo na dupla 
perspectiva do tempo e do espaço, fundamentais ao geógrafo (NASCIMENTO; 
SAMPAIO, 2004, p.169). 
 

Ainda como apontado por Nascimento e Sampaio, “os geossistemas constituem uma boa 

base aos estudos geográficos por estarem numa escala compatível à humana” (NASCIMENTO; 

SAMPAIO, 2004, p.171). Conforme mostra o esquema a seguir elaborado por Georges Bertrand, a 

Abordagem Geossistêmica dá subsídios para o estudo do espaço geográfico a partir das interações 

existentes entre a ação social, o potencial ecológico e a exploração biológica. 

 
(Geomorfologia + clima + hidrologia)                                   (Vegetação + solo + fauna) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Figura 02. Esboço de uma definição teórica de Geossistema.  

Fonte: BERTRAND (1972). 
 
 

Tricart também elucida que a concepção de geossistemas elaborada por Bertrand “distingue 

tres niveles sucesivos: el médio físico, los eco-sistemas, la intervención humana. Eso permite 

introducir, sin dificultades, una dimensión temporal, una perspectiva dinámica y evolutiva” 

(Tricart, 1979, p. 36). 

A partir da visão Geossistêmica o geógrafo pode direcionar seus estudos ambientais de 

maneira integrada principalmente às dinâmicas sociais que interferem, direta ou indiretamente, 

Potencial ecológico Exploração Biológica 

GEOSSISTEMA 

Ação antrópica 
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sobre a natureza fazendo com que esta última, não fosse mais abordada na Geografia sob a égide 

do pensamento da Ecologia, no qual o ecossistema é imperado por leis excepcionalmente naturais. 

Rodrigues (2001) lembra que a abordagem geossistêmica trouxe um caráter dinâmico ao 

estudo da paisagem, tendo em vista que se é possível realizar uma classificação dos geossistemas 

formando uma série histórica de acordo com o estado em que a paisagem se encontrava em 

períodos distintos, podendo com isso, realizar prognósticos visando o planejamento territorial; que 

não deixa de ser o foco desta pesquisa. 

Estudos referentes a riscos naturais, ou “natural harzard”, entre os geógrafos datam da 

década de 1920, sendo mais precisamente o ano de 1927 considerado um marco para esta linha de 

pesquisa segundo Gilberte F. White – avaliado como um dos autores de maior referência sobre o 

assunto – pois, foi neste período que o governo dos Estados Unidos da América, no intuito de 

sanar os problemas de inundação em seu território solicitou ao U.S Corps of Enginners (Corpo de 

Engenheiros dos EUA) que se pesquisassem soluções para tanto (MARANDOLA; HOGAN, 

2005). Cabe ressaltar que, por muito tempo, esta temática foi tratada no âmbito da Geografia, 

sobretudo, pelos geógrafos físicos, que por sua vez, detinham-se a pesquisa dos aspectos físico-

naturais, de seus processos, de suas cronologias e de sua mensuração (ALMEIDA, 2011). 

Os trabalhos realizados sobre este assunto pós Segunda Guerra Mundial eram 

demasiadamente limitados em analisar apenas os perigos naturais sem levar em consideração as 

populações atingidas. (AZEVEDO, 2010). Contudo, como visto nos parágrafos supracitados, a 

abordagem geossistêmica surge apenas em meados da década de 1960, assim sendo, os trabalhos 

referentes aos riscos na perspectiva geográfica estavam voltados a mitigação de problemas de 

origem natural, não levando-se em consideração as consequências danosas para aqueles que 

seriam atingidos caso o perigo natural ocorresse de fato, nem as diferentes capacidades dos 

indivíduos em lidar, resistir e se preparar para o perigo em potencial, sem levar em consideração 

aspectos sociais. A mudança teórica que houve no âmbito da Geografia Física refletiu nos estudos 

sobre “natural hazards” quando, como colocado por Almeida, “houve um crescente despertar para 

o interesse das relações entre as atividades humanas e o ambiente” (ALMEIDA, 2011, p. 86). 
 

Também foi em meados da década de 1970 que foi se construindo uma tendência a uma 
abordagem mais conjuntiva dos “natural hazards”. À época existia a abordagem dos 
“hazards”, na Geografia, baseada na sua herança da Ecologia Humana, com ênfase nas 
relações entre os perigos naturais e as respostas sociais a estes e na redução das perdas 
(MILETI, 1999). Já oriundo da Sociologia, surge uma abordagem cuja perspectiva era a 
da análise do comportamento coletivo e enfatizava a resposta aos desastres e à prevenção 
destes. Esta orientação teórica ficou conhecida como “disaster research” (ALMEIDA, 
2011, p.87). 
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As mudanças ocorridas na sociedade, principalmente após a Segunda Guerra, com a 

intensificação do capitalismo e da industrialização culminando em uma urbanização generalizada, 

aprofundaram problemas de ordem social e ambiental tais como crescimento das desigualdades 

sociais e degradação ambiental. Ao atentar para esta conjuntura, uma nova abordagem teórico-

metodológica emerge no seio da Geografia dos Riscos na década de 1980, a qual procurava 

atentar, especialmente, para as populações atingidas (ALMEIDA, 2010). Assim, Castro (2000) 

mostra que os estudos sobre riscos nos anos oitenta passaram a dar ênfase à relação entre os 

perigos naturais e o subdesenvolvimento econômico, uma vez que, este último incrementa os 

efeitos danosos dos desastres, causando também uma maior atenção aos perigos antrópicos, e o 

reconhecimento da multidisciplinaridade do tema.  

Como colocado por Bertrand (2007), os geógrafos estão inseridos entre as discussões a cerca 

dos conhecimentos naturalistas e certas formas de análise social. Devido esta capacidade 

interdisciplinar, e análise dicotômica entre sociedade e natureza que os geógrafos incorporaram 

(ou foram incorporados) nos estudos a cerca dos riscos naturais. Cabe reforçar que, de acordo com 

Azevedo (2010), independentemente do “ramo” da Geografia, os geógrafos são de fundamental 

importância na elaboração de pesquisas relacionadas a perigos naturais, tendo em vista a sua 

formação multidisciplinar, bem como a capacidade em espacializar tais fenômenos de risco 

através da cartografia. Em concepção semelhante, Marandola e Hogan (2006), destacam o papel 

do geógrafo frente aos estudos sobre riscos naturais: 

 
Esta tradição é importante porque, diferentemente dos cientistas sociais, que focalizam a 
vulnerabilidade de pessoas ou grupos, os geógrafos tendem a preocupar-se com a 
vulnerabilidade do lugar (CUTTER, 1996). Esta abordagem parte das dinâmicas que 
configuram uma dada espacialidade, procurando circunscrever sua escala (uma região, 
uma cidade, um ecossistema, um bairro), identificando nas interações ente sociedade e 
natureza os riscos e perigos que atingem o lugar. Não se trata de entender esta 
espacialidade enquanto substrato físico independente da sociedade. Antes, a abordagem 
busca uma unidade de referência para compreender o contexto da produção social do 
perigo em conexão com o contexto geográfico na delimitação da escala espacial 
(MARANDOLA; HOGAN, 2006, p. 36). 
 

Sabe-se da importância dos geógrafos para os estudos referentes a riscos, mormente, riscos 

naturais. Contudo, o que seria risco? Quais os tipos de riscos são da alçada dos estudos 

geográficos? Para responder tais indagações, serão elucidadas as definições de risco, perigo e 

vulnerabilidade, uma vez que estes três verbetes são tradados pelo senso comum como sinônimos, 

todavia, são conceitos secundários para os estudos sobre riscos e vulnerabilidades no âmbito da 

Geografia, tendo em vista que os mesmos estão fortemente atrelados. 
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2.1.1 Definindo Risco e Perigo 

 

Várias ciências voltam seus estudos para análise dos riscos, sejam eles econômicos, naturais, 

relacionados à saúde, à segurança, entre outros; e esta palavra sempre está atrelada a algo 

negativo, uma vez que, para o modelo de sociedade atual, correr riscos é algo extremamente 

contraproducente, devido à variada possibilidade de se prever certos fenômenos ou mudanças dos 

mais diversos tipos, evitando possíveis prejuízos. Entretanto, essa conotação negativa a respeito 

do risco já foi diferente em outras épocas, sendo um termo neutro, podendo referir-se a 

consequências boas ou não (MARANDOLA, 2005). 

Outrora, o termo risco era relacionado, no período das grandes navegações, com a 

possibilidade de ir e não voltar das longas viagens feitas pelos oceanos desconhecidos. Como 

relata Rebelo (2010): 

 
A palavra risco aparece referida inicialmente em ligação com a vida no mar. [...] Na 
verdade quando partiam os marinheiros não sabiam se iriam chegar ao seu destino e, 
muito menos, se regressariam. Por isso, começaram a utilizar uma palavra para significar 
os problemas variados que se lhes colocavam. Era o risco de ir ao mar. Depressa o risco 
se começou a relacionar com o seguro da carga. Risco e seguro passaram, desde então, a 
andar juntos (REBELO, 2010, p. 32). 
 

Não é bem definida a origem deste termo, porém, em muitos trabalhos, sua etimologia 

ligada às Grandes Navegações do século XV é bastante recorrente. Há também outras possíveis 

origens para este como elucidado por Castro (2000), sendo significado de luta, divisão, 

contradição; ligados à geomorfologia como sinônimo de penhasco escarpado. A mesma autora 

lembra que a origem do termo risco advém de rísico ou rischio (perigo). 

 
El origen del término riesgo es incierto; según Díez y otros lingüistas, se relaciona con el 
castellano antiguo resegue (resecar, cortar), cuya acepción, muy usada en la Edad Media, 
es sinónimo de lucha, contradicción y división. Por ello se piensa que probablemente todo 
el grupo riesgo-risco procede del latín resecare, cortar, que tiene doble acepción: por un 
lado división, discordia y por otro, lugar quebrado y fragoso. Etimológicamente riesgo 
proviene de rísico o rischio (peligro). Se cree que puede tener origen común con la 
palabra castellana ‘risco’: peñasco escarpado, escollo, promontorio, antiguamente, riesco, 
que se aplicaba también al peligro que corría el que transitaba por escollos o 
promontorios escarpados (rhizicare) (CASTRO, 2000, p. 2). 

É necessário entender por definição o que significa risco. Na pós-modernidade, o termo 

passou a conotar algo ruim. Mas afinal, qual a definição deste? A partir de algumas definições 

sobre esse conceito será possível vislumbrar o seu real significado perante a ciência, sobretudo à 

luz da Geografia. 

Thywissen (2006) elaborou um glossário com diversos termos relacionados a desastres 

naturais, nos quais entre eles estão algumas definições sobre risco, perigo e vulnerabilidade. 
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Assim, para o termo risco, apenas esse glossário, apresenta quinze definições diferentes para 

diversas áreas do conhecimento, como mostra o quadro 01. 

 
Quadro 01: Glossário com definições sobre o termo risco 

Definição Fonte/ Disciplina 

(Nesta definição risco e perigo são usados como sinônimos) “Risco é 
caracterizado por conhecer ou não conhecer a distribuição de 
probabilidade de eventos. Estes eventos são caracterizados por sua 
magnitude (incluindo tamanho e disseminação), sua frequência e 
duração, e sua história”. 

Alwang; Siegel; Jorgensen (2001) / 
Ciências Socias 

“Risco: o número esperado de vidas perdidas, pessoas feridas, danos à 
propriedade e interrupção da atividade econômica devido a um 
determinado fenômeno natural, e consequentemente o produto 
específico do risco e elementos em risco.” 
“Assim, risco é o potencial de perda para o sujeito exposto ou sistema, 
resultando da ‘convolação’ do perigo e vulnerabilidade. Neste sentido, 
risco pode ser expresso em forma matemática como a probabilidade de 
superar determinado nível econômico, social ou consequências 
ambientais num certo lugar e durante um certo período de tempo”.  

Cardona (2003) / 
Ciência (multidisciplinar) 

“Risco é uma função da probabilidade específica do evento de perigo 
natural e vulnerabilidade das entidades culturais.” 

Chapmann (1994) / 
Ciências Naturais 

“Risco pode ser definido como a probabilidade de um sistema que não 
se encontra em um estado satisfatório.” 

Correia; Santos; Rodrigues (1987) / 
Engenharia 

“‘Risco’ é a probabilidade de uma perda, e isto depende de três 
elementos, perigo, vulnerabilidade e exposição. Se algum desses três 
elementos do risco aumenta ou diminui, então o risco aumenta ou 
diminui respectivamente.” 

Crichton (1999) / 
Ciências Naturais/ Setor de seguros 

“Risco é ‘a probabilidade de um evento multiplicado por suas 
consequências se o evento ocorrer’”. 

Einstein (1988) / 
Ciências Naturais 

“Uma combinação da probabilidade ou frequência de ocorrência de um 
definido perigo e a magnitude das consequências da ocorrência. Mais 
especificamente, um risco é definido como a probabilidade de uma 
consequência nociva, ou perdas esperadas (de vidas, de pessoas, feridos, 
propriedades, sustento, atividade econômica interrompida ou ambiente 
deteriorado) resultando para interações entre natural ou humano 
induzindo perigos.” 

European Spatial Planning Observ. 
Netw. (2003) / 

Ciência (multidisciplinar) 

“O risco associado ao desastre de inundação para alguma região é um 
produto tanto da exposição ao perigo (evento natural) e a 
vulnerabilidade dos objetos (sociedade) ao perigo. Isto sugere que três 
fatores principais contribuam para uma região de risco de inundação: 
perigo, exposição e vulnerabilidade.”  

Hori et al. (2002) / 
Geociências  

“Objetiva (matemática) ou subjetiva (indutiva) probabilidade que o 
perigo se torne um evento. Fatores (fatores de risco) podem ser 
identificados que interferir nessa probabilidade. Tais fatores de risco são 
constituídos por comportamentos pessoais, estilos de vida, culturas, 
fatores ambientais, e características herdadas que são conhecidas por 
estarem associadas a questões de saúde. 
Risco é a probabilidade de perda dos elementos em risco como resultado 
da ocorrência, consequências físicas e sociais de um perigo natural ou 
tecnológico, e a mitigação e medidas de prevenção no lugar e na 
comunidade. 
Risco é o número de perdas de vidas esperado, pessoas feridas, danos à 
propriedade e interrupção da atividade econômica devido um fenômeno 
natural particular, e consequentemente o produto específico do risco e 
elementos em risco.” UNDRO 

Journal of Prehospital and Disaster 
Medicine (2004)/ 

Ciência (multidisciplinar) 

“Risco indica o grau de perdas potenciais no lugar urbano devido sua Rashed; Weeks (2003) / 
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exposição a perigos e pode ser considerado como um produto da 
probabilidade de ocorrências de perigos e graus de vulnerabilidade.” 

Geociências 

“Risco de um sistema pode ser definido simplesmente como a 
possibilidade de um evento adverso e indesejável. Risco pode ser devido 
unicamente ao fenômeno físico como um perigo à saúde ou da interação 
entre sistemas artificiais e eventos naturais, como, uma inundação 
devido ao rompimento de um dique. Risco de engenharias para sistemas 
de recursos hídricos em geral, também tem sido descrita em termos de 
uma figura de mérito que é uma função dos índices de desempenho, 
digamos, por exemplo, a confiabilidade, o período de incidente, e as 
possibilidades de reparação...” 

Shrestha (2002) / 
Engenharia 

“Usado em um sentido abstrato para indicar uma condição do mundo 
real em que há uma possibilidade de perda; também usado por 
profissionais de seguro para indicar o seguro da propriedade ou o perigo 
assegurado.” 

Swiss Re (2005) / 
Setor de seguros 

“Risco é o número de perdas de vidas esperado, pessoas feridas, danos à 
propriedade e interrupção da atividade econômica devido um fenômeno 
natural particular, e consequentemente o produto específico do risco e 
elementos em risco. Especificando risco: o grau de perdas esperado 
devido um determinado fenômeno natural e uma função entre ambos, 
perigo natural e vulnerabilidade.” 

Tiedemann (1992) / 
Setor de seguros 

“A probabilidade de consequências danosas, ou esperadas perdas de 
vida, pessoas feridas, propriedade, sustento, interrupção de atividade 
econômica (ou danos ao ambiente) resultando em interações em 
conjunto entre natural e humano induzindo condições de perigo e 
vulnerabilidade. Risco é convencionalmente expressado pela equação: 
Risco = perigo x vulnerabilidade.” 

UNDP – BCPR (2004) / 
Nações Unidas 

“A probabilidade de exposição a um evento, com que pode ocorrer com 
gravidade variável e diferentes escalas geográficas, subitamente e 
inesperadamente ou gradualmente e previsivelmente, e o grau de 
exposição.” 

 UNEP (2002) / 
Nações Unidas 

Fonte: Thywissen (2006) adaptado pela autora 

 

Contudo, é possível observar a partir das definições a seguir, que “risco” está relacionado à 

probabilidade da ocorrência ou não de um determinado fenômeno, afetando de maneira danosa, 

podendo ocasionar prejuízos das mais diversas ordens (danos à saúde, à vida, à propriedade, à 

economia, ao ambiente, entre outros). 

O risco é a probabilidade da ocorrência de um evento potencialmente danoso, todavia, como 

uma construção social, na qual envolve a percepção dos indivíduos expostos e suas 

vulnerabilidades frente ao perigo. Seguindo a definição de Veyret (2007) a “percepção de um 

perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que tenha sido 

exposto a ele” (VEYRET, 2007, p. 24). 

 
De forma simplificada, pode-se considerar o risco vinculado a um acontecimento que 
pode realizar-se ou não. Contudo, a existência de um risco só se constitui quando há a 
valorização de algum bem, material ou imaterial, pois não há risco sem a noção de que se 
pode perder alguma coisa. Portanto, não se pode pensar em risco sem considerar alguém 
que corre risco, ou seja, a sociedade (CASTRO; PEIXOTO; RIO, 2005, p. 27). 
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O risco é posto como uma percepção humana, assim, um indivíduo, ou um grupo de 

indivíduos podem ser considerados vulneráveis às ocorrências de um evento que possa gerar 

danos, sejam eles a integridade humana ou a bens materiais. Desta forma, não há risco se não 

houver a presença do homem (direta ou indiretamente) frente a um determinado perigo, pois como 

explicita Rebelo (2010) “se o homem não estiver presente, considera-se com frequência, que não é 

legítimo falar de risco. É que, para haver risco, diz-se é preciso que haja vulnerabilidade” 

(REBELO, 2010, p. 32). 

Ressalta-se que o risco não está apenas atrelado à probabilidade de ocorrência de um evento 

potencialmente danoso, parafraseando Chardon (1998) que cita David Le Bretón, (1995), o risco 

também é uma noção socialmente construída, eminentemente variável de um lugar e de um 

momento para outro, pois, cada condição social e cultural, assume fragilidades próprias, 

alimentando uma cartografia do que teme.  

A mesma autora também afirma que se pode distinguir três níveis de riscos que são 

estabelecidos a partir de um conjunto de variáveis que tornam uma população mais ou menos 

exposta a um perigo, ou melhor, são níveis que indicam a capacidade de tolerância de uma 

população potencialmente exposta. Sendo assim, o risco tolerável seria aquele em que o grau de 

exposição ao perigo ou à vulnerabilidade da população é menor; o risco também pode se tornar 

tolerável após intervenções técnicas que diminuam a frequência e a magnitude do perigo, como 

também a preparação da população previamente para quando exposta, souber lidar com o evento; 

e por fim, o risco pode ser intolerável quando a sociedade não consegue resistir ou absorver as 

manifestações e as consequências geradas pelo fenômeno natural. 

 A sociedade atual está exposta aos mais diversos tipos de riscos, contudo, várias ciências 

possuem o termo “risco” como conceito secundário de seus estudos, porém, para Veyret, a pesar 

dos diversos tipos de riscos, a Geografia deve lidar apenas com aqueles que possam ser 

espacializados, ou seja, aqueles nos quais a percepção e a gestão são seguidas de uma dimensão 

espacial; estes, por sua vez, são classificados segundo os processos que os concebem como mostra 

o quadro 02 organizado por Almeida (2010). 
Quadro 02: Tipos de Riscos Espacializados. 

Tipos de Riscos Definições, características, exemplos 

Riscos Ambientais Riscos Naturais 

Riscos pressentidos, percebidos e suportados por 
um grupo social ou sujeito à ação passível de um 
processo físico natural; podem ser de origem 
litosférica (terremotos, desmoronamentos de solos, 
erupções vulcânicas), e hidroclimáticas (ciclones, 
tempestades, chuvas fortes, inundações, nevascas, 
chuvas de granizo, secas); apresentam causas 
físicas e escapam largamente a intervenção 
humana e são de difícil previsão. 
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Riscos Naturais 

agravados pelo 

homem 

Resultado de um perigo natural cujo impacto é 
ampliado pelas atividades humanas e pela 
ocupação do território; erosão, desertificação, 
incêndios, poluição, inundações e etc. 

Riscos Tecnológicos 
Distinguem-se em poluição crônica (fenômeno 
perigoso que ocorre de forma recorrente, às vezes 
lenta e difusa) e poluição acidental (explosões, 
vazamentos de produtos tóxicos, incêndios). 

Riscos Econômicos, geopolíticos e sociais  

Riscos atrelados à divisão e ao acesso a 
determinados recursos (renováveis ou não), que 
podem se traduzir em conflitos latentes ou abertos 
(caso das reservas de petróleo e água); podem ser 
ainda de origem nas relações econômicas na 
agricultura (insegurança alimentar), causas da 
globalização (crises econômicas), insegurança, 
violência em virtude da segregação socioespacial 
urbana, riscos à saúde (epidemias, fome, poluição, 
consumo de drogas e etc.). 

Outros Tipos de Riscos 

 

Ex.: Riscos 

Maiores 

 

A compreensão do risco também depende da 
escala de análise; o risco maior é assim 
considerado quando o custo de recuperação e o 
número de perdas humanas são relativamente 
elevados para os poderes públicos e seguradores; 
os riscos maiores correspondem a eventos de baixa 
frequência e grande magnitude e consequências 
(ex.: Chernobyl, Seveso, Bhopal, Katrina, etc.); há 
ainda exemplos de “territorialização” dos riscos, 
como é o caso específico dos riscos urbanos, em 
razão da complexidade e da multidimensionalidade 
de atores e variáveis das cidades. 

Ex.: Riscos 

urbanos 

Fonte: Organizado por Almeida (2010), a partir de Veyret (2007). 

 

De acordo com o quadro, o termo risco está associado a um adjetivo que o qualifica, porém, 

todos estes riscos supracitados têm em comum sua espacialização em um território, sendo este o 

principal motivo destes serem abordados pela Geografia. Não só levando-se em consideração 

apenas uma visão Ratzeliana sobre o território, hoje, percebe-se uma tendência de se analisar os 

riscos na ciência geográfica a partir da sua territorialização, como pode ser observado a partir de 

publicações como as do francês Robertier (2012), no qual defende que os fatores físicos 

desempenham um papel fundamental para a formação dos riscos ambientais, todavia, a estrutura e 

as implicações deste risco irão depender fortemente da organização social, das relações de poder e 

das desigualdades sociais. Para este mesmo autor, o conceito de risco é definido como uma 

“construção social que envolve um vasto leque de variáveis que dependem de um momento, de 

um lugar e de uma sociedade” (ROBERTIER, p. 392, 2012). 

O termo perigo, comumente é confundido com o risco, como se fossem sinônimos, o que é 

um equívoco. Perigo é o fenômeno causador de danos ou prejuízos. Ou ainda para Veyret (2007) 
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“esse termo é, às vezes, empregado também para definir as consequências objetivas de uma álea5 

sobre um indivíduo, um grupo de indivíduos, sobre a organização do território ou sobre o meio 

ambiente. Fato potencial e objetivo” (VEYRET, 2007, p. 24). 

O perigo pode trazer consequências ainda maiores para um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos dependendo da sua magnitude, um exemplo disto foi o fato ocorrido no Japão em 2011, 

no qual um tsunami formado no Oceano Pacífico após um tremor de terra dizimou inúmeras 

cidades do litoral Japonês, ceifando a vida de milhares de pessoas bem como trazendo prejuízos 

econômicos incalculáveis. Porém, vale salientar que se trata de um país conhecido por sua 

capacidade de lidar constantemente com riscos naturais devido sua geografia que propicia tais 

fenômenos; entretanto devido à magnitude excepcional do evento ocorrido a população não foi 

capaz de suportá-lo. 

Chamado de Hazard em países anglófonos, o perigo é definido por Smith, como um 

processo de origem natural ou induzida pelo homem com potencial de perdas futuras: “hazard is 

best viewed as a naturally occurring or human-induced process, or event, with the potential to 

create loss, that is, a general source of future danger.” (SMITH, 2001, p. 6) 

Cardona (2003), em sua definição sobre hazard, mostra uma semelhança entre este conceito 

e o de risco, para ele natural hazard seria a probabilidade de ocorrência em um período específico 

em uma determinada área, de um fenômeno potencialmente danoso. 

Como pode-se perceber, risco e perigo têm definições parecidas; não só isso, o termo risco 

advém do termo perigo, daí a celeuma causada envolvendo estes. Lembrando que risco está ligado 

à probabilidade de ocorrência do perigo, contudo, para haver risco e perigo deve-se ter algo ou 

alguém exposto, caso contrário, não haverá a probabilidade de ocorrência de danos e perdas, fator 

tão repetido nas definições atuais sobre risco. Como o risco está ligado à probabilidade, o que 

determinará tal probabilidade é o grau de exposição de algo ou alguém ao perigo; sendo assim, 

esta mensuração é chamada de vulnerabilidade. 

A seguir dar-se-á a discussão a respeito do conceito de vulnerabilidade, conceito este que 

fora incorporado aos estudos sobre Natural hazard tardiamente, mas que mudou completamente a 

forma de lidar, mitigar e gerenciar crises oriundas de eventos naturais.  

 

 

 

5 Segundo (Veyret, 2007, p.24) álea seria o “acontecimento possível; pode ser um processo natural, tecnológico, 
social, econômico e sua probabilidade de realização”. Se vários acontecimentos são possíveis, fala-se de um conjunto 
de áleas. O equivalente em inglês é hazard e em português o termo é “perigo”. 
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2.1.2 Definindo Vulnerabilidade 

 

Até a década de 1970, os estudos sobre Natural hazard, estavam direcionados apenas a 

questões que concernem à mitigação das possíveis consequências da ocorrência de um perigo 

natural, contudo, as mudanças ocorridas no seio da sociedade, obrigaram uma modificação 

teórico-metodológica para estes estudos, pois a visão centrada somente em soluções imediatistas 

dos fatores físico-naturais não abarcava de forma mais ampla os elementos desencadeantes das 

crises a partir de perigos naturais, sendo necessário incorporar a perspectiva das populações 

atingidas (ALMEIDA, 2010). Desta maneira, principalmente na década de 1980, fora congregado 

a estes estudos o conceito de vulnerabilidade, que emerge como ponto de fusão entre as dimensões 

sociais, culturais e ambientais. 

Na década de 1990, o conceito de Vulnerabilidade passa a ser amplamente difundido nos 

estudos sobre perigos naturais, pois este dá um caráter mais holístico frente aos elementos em 

risco, podendo analisar, sobretudo, a potencialidade danosa do perigo, ou seja, quem, ou o que, 

está mais sujeito a sofrer com os impactos nocivos de um perigo devido suas condições físicas, 

sociais e culturais. Isso permite inferir medidas mais profundas de prevenção contra os desastres 

naturais, que não são necessariamente, mais onerosas economicamente, visto que, muitos 

problemas seriam sanados apenas com uma educação global dos indivíduos para aprenderem 

como prevenir, lidar e superar as consequências da instalação de um perigo. 

Assim como o conceito de risco, o de vulnerabilidade também é usado por diversas áreas do 

conhecimento que vão desde as ciências humanas, às ciências naturais – tanto na geografia, quanto 

na antropologia e sociologia, engenharias, ecologia, dentre outras. Contudo, a dificuldade de se 

definir “vulnerabilidade” perpassa não somente por uma questão de diversificação epistemológica 

entre as ciências que adotam este conceito, mas também, a dificuldade em apreender a 

multidimensionalidade da realidade analisada interferindo na operacionalização deste conceito 

(ALMEIDA, 2010). Sendo assim, diversas são as definições para vulnerabilidade, tendo em vista 

a sua complexidade, uma vez que a mesma engendra várias nuances que tornam um indivíduo, ou 

um grupo, mais expostos, ou seja, mais vulneráveis a um determinado perigo, que outrora não 

eram levados em consideração nos estudos referentes a perigos naturais.  

Cutter (1996) chama atenção a respeito da multiplicidade de definições sobre 

vulnerabilidade entre os anos de 1980 e 1990. Como se vê no quadro a seguir (Quadro 03), as 

definições para este conceito evoluíram de maneira que antes era definida como sendo a ameaça 

de ocorrência de uma exposição a materiais perigosos; que posteriormente, foram tornando-se 
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definições mais complexas envolvendo as condições de vida dos indivíduos expostos para lidar e 

recuperar-se do desastre natural. 
Quadro 03. Seleção de definições de Vulnerabilidade segundo Cutter (1996) 

AUTORES DEFINIÇÕES 
Gabor; Griffith 

(1980) 
Vulnerabilidade é a ameaça (para materiais perigosos) a qual pessoas estão expostas (incluindo 
agentes químicos e a situação ecológica das comunidades e seu nível de preparação para 
emergência). Vulnerabilidade é o contexto do risco. 

Timmerman 
(1981) 

Vulnerabilidade é o grau para o qual um sistema atua negativamente para a ocorrência de um 
evento perigoso. O grau e a das reações adversas são condicionados pela capacidade de resistência 
de um sistema (uma medida da capacidade do sistema para absorver e recuperar-se a partir do 
evento). 

UNDRO (1982) Vulnerabilidade é o grau de perda de um determinado elemento ou conjunto de elementos em risco 
resultado da ocorrência de um fenômeno natural e uma determinada magnitude. 

Susman et al 
(1984) Vulnerabilidade é o grau a qual diferentes classes da sociedade estão diferencialmente em risco. 

Kates (1985) Vulnerabilidade é a ‘capacidade de sofrer danos e reagir adversamente’ 
Pijawka; 

Radwan (1985) 
Vulnerabilidade é a ameaça ou a interação entre o risco e prevenção. É o grau em que materiais 
perigosos ameaçam uma população em particular (risco) e a capacidade da comunidade para 
reduzir o risco ou consequências adversas dos materiais perigosos lançados. 

Bogard (1989) Vulnerabilidade é operacionalmente definido como a incapacidade de tomar medidas eficazes 
contra perdas. Quando aplicada aos indivíduos, vulnerabilidade é uma consequência da 
impossibilidade ou improbabilidade de mitigação efetiva e é uma função da nossa habilidade para 
detectar o perigo. 

Mitchell (1989) Vulnerabilidade é o potencial para perdas. 
Liverman 
(1990a) 

Distingue entre vulnerabilidade como uma condição física e vulnerabilidade como definida por 
condições políticas, sociais e econômicas da sociedade. Ela defende a vulnerabilidade no espaço 
geográfico (onde as pessoas mais vulneráveis e os lugares estão localizados) e a vulnerabilidade no 
espaço social (que nesse lugar é vulnerável). 

Downing 
(1991b) 

Vulnerabilidade tem três conotações: refere-se a uma consequência (por exemplo, a fome) e não a 
uma causa (por exemplo, estão vulneráveis à fome), e é um termo relativo que diferencia entre os 
grupos socioeconômicos ou regiões, ao invés de uma medida de privação. 

Dow (1992) Vulnerabilidade é a capacidade diferencial de grupos e indivíduos para lidar com riscos, baseada 
em suas posições com riscos, baseada m suas posições dentro dos mundos físico e social. 

Smith (1992) Risco de perigo específico varia ao longo do tempo e de acordo com mudanças nas duas (ou 
ambas) exposição física ou vulnerabilidade humana (a amplitude da tolerância social e econômica 
disponível no mesmo lugar). 

Alexander 
(1993) 

Vulnerabilidade humana é uma função dos custos e benefícios habitando áreas de risco de desastres 
naturais. 

Cutter (1993) Vulnerabilidade é a probabilidade de um indivíduo ou grupo ser exposto e afetado adversamente 
por um perigo. Isto é a interação de perigos do lugar (risco e mitigação) com o perfil social das 
comunidades. 

Watts; Bohle 
(1993) 

Vulnerabilidade é definida em termos de exposição, capacidade e potencialidade. Portanto, 
resposta prescritiva e normativa para a vulnerabilidade é para reduzir a exposição, aumentar a 
capacidade de lidar, fortalecer o potencial de recuperação e reforçar o controle de danos 
(minimizando consequências destrutivas) através de meios públicos e privados. 

Blaikie et al. 
(1994) 

Por vulnerabilidades nós entendemos as características de uma pessoa ou grupo em termos da sua 
capacidade para antecipar-se, lidar com, resistir e recuperar frente o impacto de um perigo natural. 
Isso envolve a combinação de fatores que determina o grau para que a vida de alguém e de 
subsistência são colocado sem risco por um distinto e identificado evento na natureza ou na 
sociedade. 

Bohle et al 
(1994) 

Vulnerabilidade é melhor definida como uma medida global de bem-estar humano que integra 
exposições ambientais, sociais, econômicas e políticas a uma gama de perturbações prejudiciais 
potenciais. A vulnerabilidade é um espaço de várias camadas sociais e multidimensionais definidas 
pelas capacidades determinadas, recursos políticos, econômicos e institucionais de pessoas em 
locais e horários específicos. 

Dow; Downing 
(1995) 

Vulnerabilidade é a susceptibilidade diferencial de circunstancias que contribuem para a 
vulnerabilidade. Fatores biofísicos, demográficos, econômicos, sociais e tecnológicos, tais como 
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idades das populações, dependência econômica, o racismo e idade de infraestrutura são alguns 
fatores que foram analisados em associação com riscos naturais.  
Fonte: Cutter (p. 531-532, 1996); Adaptado e traduzido por Marysol Medeiros. 

Apesar desta diversidade de definições Thywissen (2006), traz em seu glossário mais 28 

definições sobre o conceito de vulnerabilidade, as quais estão dispostas a seguir aquelas que 

apresentam certa afinidade com este trabalho. 

 
Quadro 04. Seleção de definições de Vulnerabilidade segundo Thywissen (2006) 

Definição Fonte/ Área do 
conhecimento 

Vulnerabilidade (em contraste com a pobreza, que é uma medida da situação atual) deve 
envolver uma qualidade preditiva: é supostamente uma forma de conceituar o que pode 
acontecer a uma população identificada em condições particulares de risco e perigos. É o 
complexo conjunto de características que incluem um indivíduo 
- Bem-estar inicial (saúde, moral, etc) 
- Autoproteção (ativos padrões, renda, qualificação, etc); 
- Proteção social (preparação da sociedade para o perigo, códigos de construção, abrigos, 
etc) 
- Redes sociais e políticas e instituições (capital social, ambiente institucional)  

Cannon, Twigg and 
Rowell (2003) 

Ciências Sociais 
 

Vulnerabilidade... Não é o mesmo que pobreza. Significa não possuir ou querer, mas 
desproteção, insegurança e exposição a riscos, choques e tensões... Vulnerabilidade refere-
se à exposição a contingências e estresse, e dificuldade em lidar com eles. 

Chambers (1989) 
Ciências Sociais 

Vulnerabilidade expressa à gravidade da falha em termos das suas consequências. A 
preocupação não é quanto tempo dura a falha, mas quanto à mesma é dispendiosa/ cara. 

Correia, Santos and 
Rodrigues (1987) 

Engenharia 
É uma medida ampla da suscetibilidade a sofrer perdas ou danos. A maior 
vulnerabilidade, a maior exposição há perdas e danos. 

Department of 
Human Services 

(2000) 
Ciências Sociais 

“O grau de perda de um determinado elemento em risco (ou um conjunto de elementos), 
resultante de um dado perigo a um nível de gravidade atribuído". Em contraste com o 
conceito de risco, aqui a probabilidade da ocorrência de um perigo não é considerada 
(UNDP-BCPR/UNDHA, 1994:38-39, ver também UNDHA, 1992). A vulnerabilidade 
tem caráter de processo e não é estática. 

Feldbrugge and von 
Braun (2002) 

Nações Unidas 

Vulnerabilidade (V) = Perigo - Capacidade de lidar com o Risco = H (Probabilidade do 
perigo ou do processo, o valor de choque, previsibilidade, a prevalência de intensidade / 
força), E capacidade de enfrentamento = C (Percepção de risco e potencial de uma 
atividade possibilidades de comércio, comércio privado,  comércio aberto). 

Feldbrugge and von 
Braun (2002) p.11 

Ciência 
(Multidisciplinar) 

Determinantes da vulnerabilidade a desastres: 
- Fatores demográficos: crescimento populacional, urbanização, assentamentos próximos 
a zonas costeiras, etc; 
- O estado de desenvolvimento econômico: a pobreza, os processos de modernização; 
- Mudanças ambientais: mudanças climáticas, a degradação e exaustão dos recursos 
(alterações nos cursos de rios, desmatamento, etc) 
- Fatores políticos, um aumento em ativos tangíveis, o que leva a um aumento nos danos, 
efeitos de e struturas de proteção a desastres e pesquisa, e as interações das causas de 
desastres. 

Feldbrugge and von 
Braun (2002, p.14) 

Ciência 
(Multidisciplinar) 

A probabilidade de que algum grupo social definido na sociedade sofrerá morte 
desproporcional, lesão, perda ou interrupção de meios de subsistência em um evento 
extremo, ou de enfrentar dificuldades maiores que as normais na recuperação de um 
desastre. 

Handmer and 
wisner (1998) 

Ciência 
(Multidisciplinar) 

As características de uma pessoa ou grupo em termos de sua capacidade de antecipar, lidar 
com, resistir e se recuperar do impacto de um perigo natural ou antrópico. 

IFRC (1999) 
Gestão de desastres 

Vulnerabilidade é, a título provisório, definida como o grau em que um sistema é sensível 
a/e incapaz de lidar com os efeitos negativos dos estímulos de mudança global. 
Vulnerabilidade é, portanto, uma função de exposição de um sistema a estímulos de 

Klein (2003) 
Ciência 

(Multidisciplinar) 
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Fonte: Thywissen (2006) adaptado por Marysol Medeiros 

 

 Entretanto, para este estudo, a vulnerabilidade seria a mensuração da capacidade de cada 

indivíduo para preparar-se, lidar, resistir quando exposto a um perigo. “A vulnerabilidade mede os 

impactos danosos do acontecimento sobre os alvos afetados” (VEYRET, 2007, p. 24).  Também 

comungando da definição de Blaikie et al (1994), que leva em consideração as características do 

indivíduo ou grupo para antecipar-se, lidar, resistir e recuperar-se de uma situação de risco. 
By vulnerability we mean the characteristics of a person or group and their situation that 
influence their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a 
natural hazard (an extreme natural event or process). [...] Some groups are more prone 
to damage, loss and suffering in the context of different hazards (BLAIKIE et al, 1994, p. 
11). 

 
A vulnerabilidade existirá a partir de um perigo em um dado contexto geográfico e social, 

pois há lugares mais propensos à ocorrência de fenômenos danosos do que outros, bem como 

indivíduos que por diversos fatores – sociais, políticos, culturais e etc. – possuem menos 

capacidade de resistência. Deve-se levar em consideração também o fator tempo, tendo em vista a 

dinamicidade da vulnerabilidade, uma vez que os fatores que expõem algo ou alguém são 

extremamente mutáveis, podendo apresentar sazonalidades e aparecer nas mais variadas escalas 

temporais (MARANDOLA; HOGAN, 2006). 

Conforme Chardon (1998) são variados os fatores que deixam um indivíduo ou grupo 

vulneráveis, influenciando no grau de exposição de maneira individual ou não, onde estes fatores 

podem atuar isoladamente ou em conjunto, como um sistema. 

  
Los factores de vulnerabilidad pertenecen a campos diversos (naturales, materiales, 
sociales, funcionales, en materia de decisiones, etc.) e influyen no solamente 
considerándolos individualmente, sino también en interacción los unos con los otros, 
conformando así un sistema. La complejidad aumenta en la medida en que se pueda 
distinguir dos formas de riesgos: el riesgo potencial (o virtual) del cual solamente los 
especialistas son conscientes; y el riesgo declarado, que revela la situación peligrosa 
para todos (CHARDON, 1998, p. 3). 

 
Diante desta celeuma de definições e de fatores que acarretam a vulnerabilidade, Cutter 

(1996) afirma que os estudos sobre vulnerabilidades têm apresentado basicamente três vieses, 

sendo um ligado às questões conceituais, com discussões a respeito do conceito e sua definição; 

outro que detêm-se as diferentes metodologias de mensuração dos variados tipos de 

vulnerabilidades; e por fim, os fatores que levam os indivíduos a se tornarem mais vulneráveis a 

mudança global e sua capacidade de adaptação, ou seja, sua capacidade de lidar com esses 
estímulos. 
Vulnerabilidade define a fragilidade inerente a certos aspectos do ambiente urbano com 
suscetibilidade de prejudicar devido a características sociais, biofísicas ou de design. 

Rashed and Weeks 
(2003) 
Ciência 

(Multidisciplinar) 
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determinados perigos. Ela ainda traz uma nova concepção sobre o tema (hazard of place) que 

engloba a vulnerabilidade como exposição potencial ao perigo, à resposta social e a combinação 

destes dois a uma determinada geograficidade, ou seja, a vulnerabilidade é a interação entre o 

risco potencial de um determinado lugar e as características sociais juntamente com o grau de 

exposição dos indivíduos deste lugar; “In this perspective, vulnerability is conceived as both a 

biophysical risk as well as a social response, but within a specific areal or geographic domain” 

(CUTTER, 1996, p. 533). 

    Almeida (2011) alerta que para se formar o sistema de vulnerabilidade deve-se atentar não 

só ao tipo de risco – que são infinitos – como também aos elementos vulneráveis e principalmente 

os fatores que tornam estes elementos vulneráveis.  

 
O sistema de vulnerabilidade se compõe de elementos vulneráveis e de fatores que tornam 
esses elementos vulneráveis na cidade. Pode-se falar em fatores ligados ao problema do 
crescimento demográfico e urbano e de sua aceleração, incluindo as formas de uso e 
ocupação do solo urbano; fatores socioeconômicos (êxodo rural, especulação imobiliária); 
fatores psicossociológicos (memória do risco, percepção e cultura de risco); fatores 
ligados à cultura e a historia das sociedades expostas (autoconstrução, lançamento de 
dejetos); fatores técnicos (prevenção); fatores funcionais (gestão de crise); fatores 
institucionais (gestão de riscos); entre outros fatores, tais como sistema de seguros 
(ALMEIDA, 2011; p. 76).  

 
 Assim como há vários tipos de riscos e diversos fatores que tornam os elementos mais 

vulneráveis, há também uma gama de tipos de vulnerabilidade. Sendo assim, o quadro a seguir 

compila alguns tipos de vulnerabilidades. 

 
Quadro 05: Tipos de vulnerabilidades aplicados aos estudos dos fenômenos naturais 

Tipos de vulnerabilidades Características 

Vulnerabilidade física (ou estrutural, ou corporal) Concentram-se na análise das construções, das redes 
de infraestrutura e do potencial de perdas humanas. 

Vulnerabilidade humana ou social 

Avalia os retornos de experiência sobre as capacidades 
de resposta, adaptações, comportamentos e suas 
consequências socioeconômicas e territoriais. 
Acrescenta-se ainda a percepção das ameaças ou da 
memória do risco, o conhecimento dos meios de 
proteção, os tipos de comportamentos potenciais.  

Vulnerabilidade institucional 
Trata da capacidade de resposta das instituições diante 
da crise; funciona como fator indireto da 
vulnerabilidade social. 

Vulnerabilidade ambiental e patrimonial 
Analisa os danos sobre os componentes ambientais – 
vegetação, solos, recursos hídricos, fauna e aspectos 
culturais provocados por fenômenos naturais. 

Vulnerabilidade funcional e econômica 
Avalia as disfunções no que tange às atividades 
econômicas, rupturas nas redes de comunicação e 
transporte, entre outros.  

Fonte: ALMEIDA(2010), p. 110; a partir de Leone e Vinet (2006) 
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Ao se analisar as vulnerabilidades sociais sob a perspectiva da ciência geográfica, é 

necessário atentar que as mesmas ocorrem em um determinado lugar, desta forma, Almeida 

(2010) profere que as vulnerabilidades sociais são “constituída por desigualdades sociais e 

espaciais, e, em virtude dessa característica, tornam-se imprescindíveis a avaliação e a comparação 

das vulnerabilidades entre os diversos espaços” (ALMEIDA, p. 157, 2010).  

Este mesmo autor, parafraseando Cutter (2003), afirma que na visão das ciências ambientais, 

os estudos sobre vulnerabilidade “podem contribuir para o entendimento das circunstâncias que 

põem as pessoas sob risco e, das condicionantes que reduzem a habilidade com que as pessoas e 

os lugares respondem às ameaças ambientais, ou seja, reduzem sua resiliência” (ALMEIDA, p. 3, 

2010). 

Este trabalho está relacionado às análises referentes à sobreposição de áreas que apresentam 

elevada vulnerabilidade social e ambiental, o que para Alves (2009) seriam áreas de 

vulnerabilidade socioambiental, pois, para o mesmo, este termo é definido como sendo “a 

coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito pobres e com alta 

privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou degradação ambiental (vulnerabilidade 

ambiental); é justamente a combinação dessas duas dimensões – social e ambiental” (ALVES, 

2009, p. 82).  

Foi-se necessário trazer as definições dos conceitos de risco, perigo e vulnerabilidade, pois 

estes três estão intrinsicamente ligados, uma vez que só há risco caso haja um perigo (que nada 

mais é do que o fenômeno em si) e o grau das vulnerabilidades dos indivíduos expostos. Assim, 

tal afirmação leva à conclusão de que o risco é uma função entre o perigo potencialmente danoso e 

causador de prejuízos e os fatores que tornam os indivíduos mais ou menos expostos a este perigo 

(a vulnerabilidade). Esta sentença pode ser resumida na seguinte equação: R= f (P; V), onde Risco 

(R) é uma função entre o Perigo (P) e a Vulnerabilidade (V). 

A inclusão da vulnerabilidade nos estudos sobre riscos ampliou significativamente a forma 

de se prever e gerenciar as crises advindas de eventos extremos, mesmo que este conceito não 

tenha uma definição consensual entre as ciências que dele se valem, pois possibilita investigar as 

causas preponderantes para a ocorrência de determinadas situações de risco, que inicialmente, 

podem não ser relacionadas ao perigo natural, contudo, potencializam os danos ocasionados pelo 

fenômeno natural. 
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2.2 A Ecodinâmica e a Vulnerabilidade Ambiental 

 

Crepani (2001), autor da metodologia no qual este trabalho é baseado, considera áreas de 

vulnerabilidade ambiental aquelas em que há maior perda de solo, ou seja, a metodologia deste 

autor é fundamentada na Ecodinâmica de Tricart (1977) que leva em consideração os processos 

morfogenéticos e pedogenéticos, uma vez que a perda de solos é decorrente, geralmente, do 

carreamento de massa, levando consigo tudo o que estiver acima deste substrato, sejam 

construções, plantações, estradas entre outros; consequentemente, trazendo prejuízos diversos. 

Desta maneira Tricart (1977) leva em consideração a dinamicidade dos elementos que 

compõem o ambiente para a classificação das áreas conforme a morfogênese, pois para ele “A 

ação humana é exercida em uma natureza mutante, que evolui segundo leis próprias, das quais 

percebemos, de mais a mais, a sua complexidade” (TRICART, 1977, p. 35). 

Assim, Tricart (1977) traz classificações taxonômicas do meio em três níveis conforme a 

morfodinâmica, ou seja, de acordo com as intensidades dos processos atuais em que o ecossistema 

apresenta. A classificação taxonômica sugerida por Tricart é a seguinte: 

• Os meios estáveis – apresentam os processos morfodinâmicos com evolução lenta, 

sendo perceptível apenas através de medições precisas; tais condições são 

características de regiões com baixa intensidade geodinâmica interna bem como fraca 

intensidade dos processos mecânicos da geodinâmica externa, sendo assim, a 

pedogênese sobressai em relação à morfogênese.  

• Os meios Intergrades – “Estes meios asseguram a passagem gradual entre os meios 

estáveis e os meios instáveis. Neste meio a pedogênese e a morfogênese se 

apresentam de maneira concorrente em um mesmo espaço” (TRICART, 1977 p. 47).  

• Os meios fortemente instáveis – há predominância da morfogênese na dinâmica 

destes meios, podendo ocorrer à morfogênese tanto de origem endógena, como 

movimentos tectônicos e vulcanismo; quanto de origem exógena, como as ações do 

intemperismo, ventos, escoamento superficial da água entre outros; quanto de origem 

antrópica, principalmente através da degradação ambiental. 

Desta forma, tais meios (ou níveis taxonômicos do grau de morfogênese) servem de base 

para o estabelecimento do grau de vulnerabilidade ambiental na metodologia proposta por Crepani 

(2001), como mostrado no capítulo 3 deste trabalho. 
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2. 3 Riscos e vulnerabilidade social nas cidades  

 

As cidades são o lócus para a instalação de territórios de riscos e de vulnerabilidades, tendo 

em vista que a tendência da população mundial é de, cada vez mais, habitar as áreas urbanas. 

Entretanto, muitas cidades não suportam mais o exacerbado contingente populacional que é 

atraído por diversos fatores.  

Não encontrando áreas adequadas para a instalação de moradias, muitos se vêem obrigados 

a residirem em locais que possuem uma dinâmica natural intensa e que, por este motivo, são 

renegadas pela especulação imobiliária.  Corroborando com esta ideia, Almeida (2010), descreve 

que 25% da população mundial habitam áreas de riscos naturais e que a maior parte desta 

população encontra-se em países em desenvolvimento devido, sobretudo, a elevada 

vulnerabilidade que estes se deparam, uma vez que, nestes países há alçados índices de pobreza, 

segregação/discriminação e carência de representação política, que impedem o processo de 

desenvolvimento. A intensa urbanização nos países em desenvolvimento ocorreu de forma rápida 

e com falta de controle por parte do poder público na orientação das formas de ocupação. 

 
La frecuente hipertrofia de las ciudades latinoamericanas se distingue ante todo por su 
limitado poder de absorción del creciente aumento de la población; debido por supuesto 
al saldo natural, pero sobre todo a un importante éxodo rural. Esto desencadena la 
edificación de un hábitat precario y marginal concentrado en barrios marginales. Esta 
situación ocurre y se desarrolla sobre espacios estimados impropios para la 
construcción, ya por insalubres, peligrosos o por su abierta exposición a ciertas 
amenazas naturales (actividad volcánica, deslizamiento, inundación, etc.). Son una forma 
de hábitat que concentra a una población cada vez más numerosa dentro de las ciudades 
latinoamericanas. (CHARDON, p.5; 1998) 

 

Chambers (2006) ressalta que a pobreza torna os indivíduos mais vulneráveis, pelo fato de 

que a mesma reduz as possibilidades de escolhas desta população. Sendo esta falta de 

possibilidades de escolhas a motivação que leva os grupos socialmente segregados a instalarem-se 

em áreas de alta vulnerabilidade ambiental. É também por este motivo que países com baixos 

indicadores sociais registram elevados índices de perdas humanas quando enfrentam um 

fenômeno natural potencialmente danoso, que em muitos casos, não são necessariamente 

extremos, como diz Chardon (p. 6, 1998) "La pobreza incrementa la vulnerabilidad a los riesgos 

y las catástrofes incrementan la pobreza". 

É notório que muitos dos efeitos danosos dos riscos naturais em países como o Brasil são 

consequências da falta de políticas de planejamento urbano nas cidades, uma vez que, a maioria 

das perdas e prejuízos é ocasionada por eventos de curta duração e concentrados no tempo e no 

espaço, mas que são passíveis de percepção prévia; pois trata-se de riscos a partir da ocupação 
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irregular de áreas inapropriadas. Este fator atrelado à falta de escolhas da população carente à 

aquisição de áreas mais estáveis do ponto de vista ambiental nas cidades resulta nos crescentes 

números de desastres naturais e de pessoas atingidas – lembrando que só há risco caso haja algo 

ou alguém vulnerável. 

 
La pobreza es doblemente un factor de riesgo: impone la colonización de espacios 
peligrosos y acapara la atención de poblaciones que no tienen los recursos para 
preocuparse por los problemas ambientales. Así, el proceso urbano es creador y 
amplificador de riesgos (CHARDON, p.11, 1998). 

 

 Sob a perspectiva de Robertier (2012) sobre a territorialização dos riscos nas cidades, pode-

se concluir que nestes ambientes, os quais também possuem uma dinâmica social intensa, os riscos 

irão espacializar-se de maneira diferenciada como consequência dos atores que os formam, 

concentrando-se nas áreas de maior vulnerabilidade.   

 A sociedade atual, principalmente nas áreas urbanas está exposta a uma gama de riscos, 

contudo a espacialidade destes riscos se dá de acordo com as vulnerabilidades tão distintas (ou 

não) no ambiente urbano. Zanirato et al. (2008) parafraseando Beck articula:  

 
Se a miséria é hierárquica, a poluição é democrática, o que faz a sociedade de riscos ser 
diferente da sociedade de classes, uma vez que seus perigos se distribuem em todas as 
direções e não respeitam as fronteiras dos estados, ainda que afetem de modo distinto as 
classes sociais (ZANIRATO et al., p.5 2008). 
 

 A cidade articula diversos fatores de alta dinamicidade tanto de ordem natural – tendo em 

vista que está inserida em um substrato físico-natural – como também de ordem social, incluindo 

aí a cultura local, nos quais engendram uma diversidade de riscos.  Contudo, os atores sociais 

acabam ditando quem são os mais vulneráveis neste ambiente. 

O poder público tem o dever de estabelecer os usos dados ao solo urbano através de 

mecanismos como o Plano Diretor que garante a política de desenvolvimento urbano sustentável 

do município, orientando os agentes públicos e privados na atuação da produção e gestão do 

espaço urbano. Dessa maneira, o Plano Diretor de uma cidade deve objetivar o desenvolvimento 

das funções sociais e ambientais tanto da cidade como um todo, como da propriedade, prezando 

por um uso do solo urbano socialmente justo, assegurando a qualidade de vida da população. 

Assim, o Plano Diretor da cidade de Natal, no Capítulo III, artigo 6º, parágrafo V, define 

como áreas de risco: 

 
Área passível de ser atingida por processes naturais e/ou antrópicos que causem efeitos 
adversos, situada em vertentes e em torno destas, áreas suscetíveis de inundação e/ou 
alagamento, baixios topográficos, faixas de domínio de linhas ferroviárias, faixas de 
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servidão de linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, áreas sobre linhas de 
cana1ização de gás, flancos dunares e adjacências, encostas e áreas de instabilidade 
sujeitas a desabamentos e/ou soterramentos (Natal, 2007). 
 

 A vulnerabilidade social é consequência de uma gama de fatores que permeiam desde as 

condições de vida dos indivíduos a percepção destes aos riscos, tornando complexa a tentativa de 

mensuração e operacionalização da vulnerabilidade social. Contudo, alguns aspectos podem 

apontar não apenas o grau de pobreza de um grupo, mas, sobretudo, o acesso a equipamentos que 

garantem qualidade de vida e a possibilidade de ascensão social.  

 Para a elaboração de um índice de vulnerabilidade social deve-se levar em consideração 

não apenas indicadores atrelados à renda, tendo em vista que este é apenas um dos fatores da 

vulnerabilidade. Assim, questões ligadas ao gênero, idade, configuração familiar, escolaridade e 

acesso a equipamentos públicos de infraestrutura influenciarão, sobremaneira, as causas e 

consequências diferenciadas quando em uma situação de risco. 

 Este trabalho baseou-se no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social que agregou 

múltiplas dimensões da pobreza, abarcando aos indicadores de renda outros fatores referentes à 

escolaridade e ao ciclo de vida familiar; além do mais, esta metodologia permite a identificação de 

áreas conforme a vulnerabilidade social da população residente, ou seja, possibilita a 

espacialização da vulnerabilidade social. 

 O capítulo a seguir discorre sobre como esta metodologia foi aplicada para a realidade da 

capital potiguar, apontando quais variáveis foram utilizadas e como se deu a espacialização da 

vulnerabilidade social na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        41 

3. VULNERABILIDADE SOCIAL EM NATAL 
  

Os fatores históricos e os condicionantes naturais de Natal determinaram o padrão de uso e 

ocupação do solo urbano da cidade, bem como explicam a formação de áreas socialmente 

segregadas. 

Os campos de dunas, os mangues e as margens dos rios são ocupados por uma população de 

classe média baixa. Historicamente, segundo Silva (2003), Natal apresentava vilas de pescadores 

como nas Rocas, Areia Preta, Ponta Negra e Redinha; além destas, havia povoações no Passo da 

Pátria e no bairro do Alecrim que foram ocupadas por uma população mais pobre. Devido a 

grande estiagem ocorrida no início do século XX, muitos agricultores do interior do estado 

procuraram refúgio da seca na capital potiguar e, em sua maioria, instalaram-se nas periferias dos 

bairros da Ribeira e Cidade Alta a procura de emprego ou de esmolas. Ainda conforme Silva 

(2003): 
Foi surgindo, assim, os primeiros bairros periféricos na cidade. O maior deles foi o 
Alecrim, que até hoje conserva o aspecto popular com suas vilas, lotes pequenos e alta 
densidade habitacional. Na margem esquerda do rio Potengi, desenvolviam-se outras 
povoações como Igapó, adjacente a estrada de ferro, construída em 1916, e Redinha. Tal 
configuração permanece até o início dos anos de 1940, quando o advento da Segunda 
Guerra Mundial modificaria a cidade, impulsionando seu crescimento. Embora no centro 
da capital, as casas comerciais fervilhassem de gente e atividade, nos bairros e povoações 
mais periféricas (como Alecrim, Passo da Pátria e Rocas) a população pobre aumentava, 
sem ter grandes oportunidades para os melhores empregos (SILVA. 2003, p.73). 
 

A partir da década de 1940 houve uma maior dinamização na urbanização de Natal devido à 

vinda dos americanos ao estado durante a Segunda Guerra Mundial. A proximidade da cidade com 

o continente europeu torna-a ponto estratégico para as forças aliadas, passando a abrigar a base 

aérea norte americana. Após este episódio a cidade deixa de ter um crescimento urbano até então 

inexpressivo e começa a atrair novos habitantes oriundos principalmente do interior do estado que 

almejavam trabalhar nas novas infraestruturas para o reordenamento do espaço urbano que 

estavam sendo desenvolvidas na cidade (OLIVEIRA, 2003). 

Na década de 1970 houve investimentos a nível federal através do BNH (Banco Nacional de 

Habitação) que promoveram a implantação de programas habitacionais em Natal, assim como 

ocorrera em outras cidades do país. Por meio dessa iniciativa dois modelos de programa foram 

criados: os conjuntos habitacionais promovidos pela COHAB (Companhia de Habitação Popular), 

que era responsável por construir residências destinadas à população de baixa renda e os 

empreendimentos financiados pelo INOCOOP (Instituto de Orientação as Cooperativas 

Habitacionais do Rio Grande do Norte e Paraíba), que se detinha na construção de conjuntos 

habitacionais em terrenos mais valorizados da cidade. Os conjuntos habitacionais erguidos na 
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cidade chegavam a contar com até 2.000 residências, assim, Silva (2003) chama atenção que “sem 

um plano ou roteiro de ordenamento dessa produção, os conjuntos habitacionais iam configurando 

o espaço urbano de Natal, demarcando o que seria periferia e o que seria ‘área nobre’” (SILVA, 

2003, p. 81).  

As áreas mais distantes do centro da cidade não contavam – e ainda não contam – com uma 

urbanização que garantisse as infraestruturas básicas para a população ali residente, como também 

as condições geomorfológicas não favorecia a ocupação, assim, estas áreas passaram a ser 

segregadas e a receber as populações menos favorecidas do ponto de vista social e econômico.  

 
Estas áreas começam a se consolidar a partir da década de 70, quando Natal passa a ter 
um desenvolvimento acelerado, registrando apenas 30 aglomerados de vivendas 
subnormais; a população de baixa renda ou em recente condição de urbanidade passa a 
ocupar áreas impróprias do ponto de vista geomorfológico ou precárias porque ainda não 
submetidas a ações básicas de urbanização. Estas comunidades passaram por sucessivos 
processos de “favelização”, adquirindo uma dinâmica social própria, com tendência à 
diferenciação excludente. (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal, 2008; p.3).  
 

A capital norte-rio-grandense apresenta algumas barreiras naturais como o Rio Potengi que 

divide a zona Norte das demais zonas e o cordão dunar que, por vezes, possui alta declividade 

estendendo-se do litoral e adentrando a cidade. Tal característica fez com que algumas áreas da 

cidade fossem renegadas pelo processo de ocupação devido o difícil acesso as mesmas, bem como 

a necessidade de aplicação de técnicas de engenharia mais elaboradas.  
 

No período de 1994 a 2002, a expansão urbana em Natal rompe fronteiras naturais que, 
em muitos locais, dificultavam o acesso do espaço construído a elas. Nesse período há um 
grande direcionamento para os eixos nordeste e sul, e principalmente para os sentidos 
oeste e sudeste, implementados pela grande expansão de novos bairros como o Planalto 
(OLIVEIRA, 2003, p. 125). 
 

Muitas áreas da capital potiguar possuem um elevado grau de vulnerabilidade tanto social 

quanto ambiental. Especialmente, há a sobreposição destas vulnerabilidades principalmente nas 

regiões periféricas da cidade. 

 As vulnerabilidades sociais encontradas nas áreas mais pobres da cidade são de diversos 

tipos, perpassando não apenas por questões ligadas à falta de meios de sobrevivência como renda, 

moradia, garantia de alimentação, como também apresenta vulnerabilidades sociais ligadas à 

violência e uso drogas que acabam influenciando na expectativa de vida de muitos jovens, 

principalmente do sexo masculino. 

 Contudo, este capítulo está voltado apenas à mensuração da vulnerabilidade social com base 

nas variáveis do Censo Demográfico do IBGE 2010. Vale salientar que a metodologia usada nesta 

pesquisa é uma adaptação do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, elaborado pela Fundação 
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SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) do Estado de São Paulo (SEADE, 

2008).  

 A importância de se produzir um índice de vulnerabilidade social está na possibilidade de 

diagnosticar quais os grupos sociais que estão em risco, onde estão localizados estes grupos e qual 

o risco a que estão expostos. Desta maneira, com a espacialização, juntamente com o 

conhecimento do perfil de quem está em risco e a que tipo de risco está exposto, os trabalhos 

voltados para prevenção e mitigação serão mais específicos e consequentemente poderão 

contribuir de forma mais eficaz na promoção de políticas públicas de gestão de risco e desastre. 

 

3.1. Metodologia para elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social de Natal 

 

 Para a análise das áreas socialmente vulneráveis da capital potiguar, foi elaborado um índice 

de vulnerabilidade social (IVS), que utilizou dados socioeconômicos obtidos do Censo 

demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no qual tem o setor 

censitário como a menor unidade espacial de análise. Assim, por meio da utilização de programas 

de sistemas de informações geográficas e geoprocessamento de dados, as informações referentes 

aos 895 setores censitários6 (mapa 02) 7 puderam ser espacializadas. 

 O índice de vulnerabilidade social constituiu-se a partir da união de 71 variáveis 

originalmente, específicas do Censo Demográfico 2010 do IBGE, que denotassem desvantagem 

social e de infraestrutura. Foram selecionadas variáveis que levam em consideração renda, gênero, 

idade, escolaridade, infraestrutura da moradia e dos logradouros. Foi necessária a compilação de 

algumas variáveis, como por exemplo, aquelas relacionadas à idade, pois cada idade correspondia 

a uma variável, dessa maneira, após a reunião destas, chegou-se ao resultado de 21 variáveis, 

como mostra o quadro a seguir. 

6 O município de Natal possui um total de 910 setores censitários, contudo, 15 deles são considerados setores 
especiais, neste caso, estão enquadrados nessa categoria o setor especial de quartéis, bases militares etc.; setor especial 
de alojamento; setor especial de asilos, orfanatos, conventos, hospitais etc. 
 
7 Foi adicionado ao mapa dos setores censitários os logradouros da cidade, com intuito de distinguir os setores 
censitários com baixa densidade de ocupação. 
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Mapa 02:  Setores Censitários e logradouros do Município de Natal, 2010  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros com base nos dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE 
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Quadro 06: Variáveis do Censo Demográfico IBGE (2010) utilizadas na pesquisa 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO A 
VULNERABILIDAE SOCIAL VARIÁVEIS 

 Características Gerais dos domicílios/ 
Concentração por Domicílio/ Gênero 

V1-Domicílios sem abastecimento de água canalizada. 
V2-Domicílios com banheiro sem esgotamento 
sanitário adequado 
V3-Domicílios sem banheiro  
V4-Domicílios sem coleta de lixo 
V5-Domicílios sem energia elétrica ou com ligações 
clandestinas 
V6-Domicílios com mais de 6 moradores 
V7-Domicílios sem morador do sexo masculino 
V8-Mulher responsável por domicilio com 5 
moradores ou mais 
V9-Domicílios do tipo casa em outra condição 
(terrenos invadidos) 

Gênero / Faixa Etária 

V10-Responsáveis do sexo feminino 
V11-Responsáveis de 10 à 19 anos de idade 
V12-Crianças de 0 a 9 anos de idade 
V13-Domicílios improvisados 

Renda 

V14-Domicílio com rendimento mensal per capita até 
2 salários mínimos 
V15-Responsável do sexo feminino com rendimento 
mensal até 2 salários mínimos  

Infraestrutura dos Logradouros 

V16-Domicílios em logradouro sem iluminação 
pública 
V17-Domicílios em logradouros sem pavimentação 
V18-Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-
lobo 
V19-Domicílios em logradouros com esgoto a céu 
aberto 
V20-Domicílios em logradouros com acumulo de lixo 

Analfabetismo V21-Analfabetos por setor censitário 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros com base nos dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 

 

A elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social incidiu na utilização da técnica de 

análise multivariada, que se trata do agrupamento de diversas variáveis, no qual, esta compilação 

resultou na redução das vinte e uma variáveis em apenas seis fatores, sendo esta técnica chamada 

Análise Fatorial8.  

A análise fatorial faz com que seja possível, a partir da dependência entre as variáveis 

selecionadas, realizar uma matriz de correlações ou covariâncias entre estas, permitindo a redução 

da quantidade de variáveis, com o propósito de condensar a informação contida em diversas 

variáveis originais em um conjunto menor de novas dimensões compostas, mais conhecidas como 

fatores, com uma perda mínima de informação.  

8 O detalhamento deste procedimento encontra-se em anexo, página 163. 
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A partir da análise fatorial, foram obtidas as estimativas dos fatores para cada setor. 

Conforme mostra a tabela a seguir, 69,30% da variabilidade total das 21 variáveis são explicadas 

por seis fatores. As análises ulteriores foram realizadas através destes seis fatores. 

 
Tabela 01: Total de variância explicada 

Fator Autovalores iniciais 

% de variância % cumulativo Total 

1 7,373 35,110 35,110 

2 2,156 10,267 45,378 

3 1,659 7,900 53,278 

4 1,387 6,605 59,883 

5 1,011 4,812 64,695 

6 0,969 4,613 69,308 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Com esta análise fatorial, cada fator é composto por um conjunto de variáveis, nas quais, 

as variáveis que possuem cargas mais elevadas (valores em negrito) são consideradas mais 

importantes e têm maior influência sobre o nome ou o rótulo selecionado para o fator, conforme 

tabela a seguir:  

 
Tabela 02: Matriz de análise fatorial de componentes: conjuntos completos e reduzidos de variáveis 

CONJUNTO COMPLETO DE 
VARIÁVEIS 

COMPONENTES 

1 2 3 4 5 6 

Domicílios sem abastecimento de água 
canalizada. 

0,569 -0,112 -0,077 -0,250 0,153 0,079 

Domicílios com banheiro sem esgotamento 
sanitário adequado 

0,286 0,643 0,043 -0,025 0,092 0,018 

Domicílios sem banheiro 0,136 0,062 0,833 -0,013 0,065 -0,050 

Domicílios sem coleta de lixo 0,154 0,175 0,714 -0,062 0,345 0,031 

Domicílios sem energia elétrica ou com 
ligações clandestinas 

0,389 0,258 0,517 -0,122 -0,026 0,166 

Domicílios com mais de 6 moradores 0,742 0,257 0,211 0,205 -0,038 0,133 

Domicílios sem morador do sexo masculino -0,020 -0,159 -0,035 0,876 0,010 0,116 

Mulher responsável por domicilio com 5 
moradores ou mais 

0,846 0,092 0,132 0,176 -0,019 0,063 

Domicílios do tipo casa em outra condição 
(terrenos invadidos) 

-0,005 -0,050 0,701 0,153 -0,205 -0,014 

Responsáveis do sexo feminino 0,525 0,072 0,022 0,797 0,052 -0,001 

Responsáveis de 10 a 19 anos de idade 0,469 0,123 0,189 0,258 0,203 -0,192 

Crianças de 0 a 9 anos de idade 0,617 0,600 0,302 0,227 0,051 0,015 

Domicílios improvisados 0,107 0,044 0,019 0,079 0,009 0,952 

Domicilio com rendimento mensal per capita 
até 2 salários mínimos 

0,667 0,561 0,123 0,289 -0,045 0,044 
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Responsável do sexo feminino com 
rendimento mensal até 2 salários mínimos 

0,783 0,345 0,073 0,348 0,000 -0,025 

Domicílios em logradouro sem iluminação 
pública 

0,088 0,214 0,019 0,083 0,825 0,000 

Domicílios em logradouros sem 
pavimentação 

0,037 0,717 0,232 0,104 0,233 -0,011 

Domicílios em logradouros sem 
bueiros/boca-de-lobo 

0,234 0,403 0,052 0,650 0,082 -0,039 

Domicílios em logradouros com esgoto a céu 
aberto 

0,323 0,655 -0,051 0,010 -0,326 -0,063 

Domicílios em logradouros com acumulo de 
lixo 

-0,009 0,685 0,007 -0,007 0,158 0,063 

Analfabetos por setor censitário 0,617 0,487 0,384 -0,018 0,044 0,021 

Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Dessa maneira, o Fator 01, por ter valores mais elevados em variáveis que correspondem 

em sua maioria, ao perfil dos moradores, foi nomeado de “Características Gerais dos Moradores”. 

O Fator 02 possui pesos mais elevados em variáveis ligados às condições dos logradouros, sendo 

rotulado de “Características do Entorno dos Domicílios”. O Fator 03 abrange as variáveis que 

denotam as condições dos domicílios, portanto, chamado de “Infraestrutura dos Domicílios”. O 

Fator 04 traz consigo as variáveis atreladas ao gênero e à infraestrutura urbana que corresponde ao 

escoamento pluvial, fazendo com que este fator fosse denominado de “Domicílio sem morador do 

Sexo Masculino e Entorno sem Sistema de Escoamento Pluvial”. Já o Fator 05 teve peso elevado 

apenas no quesito relacionado à iluminação pública, sendo assim, chamado de “Domicílios em 

Logradouros Sem Iluminação Pública”. O Fator 06 refere-se aos domicílios que não foram 

destinados à moradia, contudo, são utilizados para este fim, ou seja, são improvisados, o que fez 

este fator ser chamado de “Domicílios Improvisados”. A organização das variáveis9 que compõe 

cada fator pode ser observada no quadro a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Os mapas correspondentes a cada variável utilizada na elaboração do IVS estão dispostos no apêndice deste trabalho, 

página 155. 
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Quadro 07: Variáveis que compõem cada fator do Índice de Vulnerabilidade Social 
FATORES VARIÁVEIS 

 Características gerais dos moradores 

Mulher responsável por domicilio com 5 moradores 
ou mais 
Responsável do sexo feminino com rendimento 
mensal até 2 salários mínimos 
Domicílios com mais de 6 moradores 
Domicilio com rendimento mensal per capita até 2 
salários mínimos 
Crianças de 0 a 9 anos de idade 
Analfabetos por setor censitário 
Domicílios sem abastecimento de água canalizada. 
Responsáveis do sexo feminino 
Responsáveis de 10 a 19 anos de idade 

Característica do entorno dos domicílios 

Domicílios em logradouros sem pavimentação 
Domicílios em logradouros com acumulo de lixo 
Domicílios em logradouros com esgoto a céu aberto 
Domicílios com banheiro sem esgotamento sanitário 
adequado 
Crianças de 0 a 9 anos de idade 
Domicilio com rendimento mensal per capita até 2 
salários mínimos 
Analfabetos por setor censitário 
Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-lobo 

Infraestrutura dos domicílios 

Domicílios sem banheiro 
Domicílios sem coleta de lixo 
Domicílios do tipo casa em outra condição (terrenos 
invadidos) 
Domicílios sem energia elétrica ou com ligações 
clandestinas 

Domicílio sem morador do sexo masculino e 
entorno sem sistema de escoamento pluvial 

Domicílios sem morador do sexo masculino 
Responsáveis do sexo feminino 
Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-lobo 

Domicílios em logradouros sem iluminação 
pública 

Domicílios em logradouro sem iluminação pública 

Domicílios improvisados Domicílios improvisados 
Fonte: Dados da própria pesquisa 

 

Com a utilização do programa de Geoprocessamento ArcGIS 9.3 foi possível a 

espacialização destes fatores. Contudo, para formar grupos homogêneos de setores, usou-se o 

método estatístico Natural Breaks constante no programa, nos quais, os dados foram divididos em 

seis classes que vão desde a vulnerabilidade social muito baixa, abrangendo os setores com os 

melhores indicadores sociais, à vulnerabilidade social muito alta, representando os setores 

censitários com os piores indicadores sociais (ver mapa 03). 

A partir da análise realizada separadamente da cada fator, é possível identificar quais os 

principais problemas que afligem a população de cada setor censitário. Dessa maneira, as políticas 

públicas tornam-se mais direcionadas e quiçá, mais eficazes. 
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Analisando os fatores, percebe-se que cada um mescla variáveis com características 

intrínsecas aos indivíduos, como: gênero, renda, escolaridade, idade; como também atributos 

ligados à infraestrutura dos domicílios e dos logradouros nos quais estes se encontram.  

Avaliando separadamente cada fator, é possível auferir as seguintes conclusões: o primeiro 

fator, “Características gerais dos moradores”, que conta com variáveis ligadas ao gênero, renda, 

idade e educação, tem uma concentração de setores com vulnerabilidade social entre muito alta e 

alta em bairros da zona oeste, principalmente o Guarapes, Planalto, Cidade Nova, Quintas e Bom 

Pastor; e na zona norte, no bairro da Redinha, mais especificamente na comunidade da África e no 

bairro de Nossa Senhora da Apresentação. A zona leste apresenta alguns setores nos bairros de 

Mãe Luiza e nas Rocas (na comunidade São José do Jacó). E a zona sul apresenta pequenos 

setores no bairro de Nova Descoberta, Neópolis e Ponta Negra. 

O fator 02 “Características do entorno dos domicílios”, aglutina variáveis que concernem à 

infraestrutura urbana e serviços públicos prestados aos logradouros, como por exemplo, 

equipamentos de drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e coleta de lixo. Levando-se em 

consideração estas variáveis, boa parcela da zona norte, sobretudo os bairros da Redinha, Pajuçara, 

Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação, contam com diversos setores com vulnerabilidade 

social muito alta ou alta para este fator. Na zona oeste, os bairros Planalto e Cidade Nova se 

destacam. Já as demais zonas apresentam valores entre muito baixo e médio a baixo. 

O fator 03, “Infraestrutura dos domicílios” traz variáveis como domicílios sem banheiro, sem 

energia elétrica, sem coleta de lixo e em terrenos “invadidos”. Neste quesito, apenas um setor no 

bairro Guarapes, dois no bairro Planalto, um em Neópolis e quatro em Nossa Senhora da 

Apresentação constaram com vulnerabilidade social muito alta ou alta. Os demais setores da 

cidade apresentaram baixos índices de vulnerabilidade. 

O fator 04, “Domicílios sem morador do sexo masculino e entorno sem sistema de 

escoamento pluvial”, é considerado o fator mais polêmico e talvez controverso, uma vez que 

setores localizados em áreas nobres da cidade foram contemplados com altos índices de 

vulnerabilidade. Isso ocorre, pois nas regiões ditas como “nobres” da cidade é inexistente um 

projeto de drenagem, muitas ruas sequer apresentam pavimentação. Não só isso, nestas áreas há 

uma maior concentração de mulheres responsáveis pelo lar ou que simplesmente não contam com 

a presença masculina em suas casas. 

O fator “Domicílios em logradouros sem iluminação pública”, fator 05, apresentou valor de 

vulnerabilidade equivalente a “Média a Baixa” em boa parte da cidade, com alguns setores 

pontuais em Candelária, Nova Descoberta e Ribeira sem esse serviço. Já a zona norte apresentou 
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mais setores com vulnerabilidade muito alta e alta, sobretudo, no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação. 

O fator 06, “Domicílios improvisados” versa sobre os setores que constam com construções 

as quais não são destinadas à moradia, mas que são utilizadas para esta função. Nota-se que, 

quanto mais comercial for o bairro, mais setores encontrar-se-ão nesta condição, assim, o bairro 

do Alecrim, Capim Macio, Neópolis, Pajuçara e Nossa Senhora da Apresentação apresentaram 

setores com tais características. 

A princípio, os mapas aparentam apresentar certa incoerência nas informações, pois, áreas 

conhecidas da capital potiguar com altos padrões de renda estão assinaladas com valores de 

vulnerabilidade social entre “Média a Alta” a “Muito Alta”. Todavia, deve-se salientar que a 

vulnerabilidade social não consiste apenas na mensuração das características diretamente ligada 

aos indivíduos, sequer deve-se orientar-se apenas pela renda dos moradores. A vulnerabilidade 

social abrange um universo de nuances que nem sempre são contemplados devido à falta de dados. 

Dessa maneira, as qualidades que concernem às infraestruturas dos quais os indivíduos estão 

inseridos também são considerados de fundamental importância para mensuração da 

vulnerabilidade social, tendo em vista que equipamentos urbanos precários podem colocar em 

situação de risco pessoas de classes sociais mais elevadas. Apesar da capacidade de resiliência das 

classes sociais com maiores rendimentos serem superior, a exposição ao perigo também é elevada 

neste caso. 
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Mapa 03: Fatores do IVS 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros com base nos dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 
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Com a sobreposição dos seis fatores foi possível realizar um mapeamento dos setores 

censitários com maiores índices de vulnerabilidade social na cidade de Natal. Empregando o 

mesmo método estatístico utilizado no programa de geoprocessamento Arcgis 9.3, para elaboração 

dos mapas de cada fator isoladamente, chegou-se ao seguinte resultado como pode ser observado 

no mapa 04. 

Mesmo aparentando ser um resultado generalizado, a espacialização destes fatores 

sobrepostos apresenta um diagnóstico das condições de vulnerabilidade social da cidade, sendo 

possível refinar a análise através dos mapeamentos dos fatores ou das variáveis de maneira isolada. 

Analisando os dados e com o auxílio do gráfico a seguir (gráfico 02), a cidade de Natal 

apresenta poucos setores censitários classificados como sendo de muito alta vulnerabilidade social, 

totalizando apenas 11 setores (1%) em toda a cidade, dos quais 01 setor encontra-se na zona leste, 

no bairro do Alecrim, com 1001 pessoas e 325 domicílios; 08 na zona norte, sendo 04 no bairro 

Nossa Senhora da Apresentação com 6.175 moradores e 1.719 domicílios, 02 na Redinha com 

2.911 moradores e 819 domicílios, 01 em Pajuçara com 1.555 moradores e 449 domicílios e 01 em 

Lagoa Azul com 981 moradores e 283 domicílios; 02 na zona oeste, sendo um no bairro de Cidade 

Nova com 1.319 moradores e 392 domicílios e o bairro Guarapes com 2.483 moradores e 688 

domicílios. Nenhum setor foi registrado com muito alta vulnerabilidade social na zona sul e a área 

total dos setores censitários com muito alta vulnerabilidade social é igual a 417.469m². 

42 setores censitários (5%) foram enquadrados com alta vulnerabilidade social dos quais 01 

está localizado na zona leste (bairro do Alecrim); 17 setores na zona norte (03 no bairro de Igapó, 

06 em Lagoa Azul, 04 em Pajuçara, 03 na Redinha e 01 em Nossa Senhora da Apresentação); 19 

setores na zona oeste (02 no Bom Pastor, 08 no bairro Planalto, 02 no Guarapes, 04 em Felipe 

Camarão e 02 nas Quintas) e 05 setores na zona sul (01 no bairro de Nova Descoberta, 02 em 

Neópolis e 02 em Candelária). 

Registrando vulnerabilidade social média a alta, 18% do total dos setores censitários são 

abrangidos, sendo distribuídos da seguinte maneira: 20 setores na zona leste, 82 na zona norte, 36 

na zona oeste e 28 na zona sul. 
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Mapa 04: Espacialização do Índice de Vulnerabilidade Social  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros com base nos dados da pesquisa. 
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Como visto no gráfico a baixo, 24% dos setores da cidade estão enquadrados em um grau 

de vulnerabilidade social entre médio alto a muito alto. Em contrapartida, 40% dos setores estão 

numa situação de baixa vulnerabilidade social, além dos 36% que apresentam vulnerabilidade 

social média baixa.  

 

 
Gráfico 01: Distribuição dos setores censitários a partir do grau de vulnerabilidade 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 
 
 

Contudo, os 11 setores censitários com muito alta vulnerabilidade social englobam 2% da 

população natalense (ver gráfico 02), ou seja, aproximadamente 16.425 habitantes enfrentam 

adversidades ligadas à falta de renda, educação, infraestrutura urbana ou precariedade na moradia. 

Soma-se a esse contingente os 7% da população com alta vulnerabilidade social, isto é, 

aproximadamente mais 55. 630 habitantes, perfazendo um total de próximo a 72.055 habitantes 

com elevada vulnerabilidade social. 
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Gráfico 02: Distribuição da população natalense a partir do grau de vulnerabilidade 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 
 
 

Os gráficos a seguir mostram a porcentagem da distribuição de setores censitários a partir 

das classes de vulnerabilidade social por região administrativa da cidade, bem como a quantidade 

de habitantes em cada grupo de vulnerabilidade. Analisando o primeiro par de gráficos, a zona 

leste é a que apresenta mais setores com vulnerabilidade social muito baixa (45%), seguida pela 

zona oeste com 30% dos setores, zona sul com 19% e a zona norte que detém apenas 6% dos 

setores nessa classe. Contudo, ao analisar o gráfico da população, a zona oeste possui uma maior 

quantidade de habitantes apesar de conter menor quantidade de setores que a zona leste. Isso 

ocorre devido à densidade populacional maior nestes setores da zona oeste, principalmente as de 

urbanização mais antigas que apresentam forte adensamento urbano. 

Para a classe com baixa vulnerabilidade social há um equilíbrio na distribuição tanto dos 

setores, quanto da população entre as quatro zonas administrativas da cidade, sendo a zona sul 

responsável pela maior quantidade de setores e população para este grupo de vulnerabilidade. As 

mudanças nos gráficos no tocante aos setores da zona norte da cidade são evidentes, uma vez que, 

quanto maior o grau de vulnerabilidade social a porcentagem de setores aumenta. 
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Figura 03: Par de gráficos comparativos das distribuições dos setores censitários e da população a partir do grau de 

vulnerabilidade. Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 
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Cada classe de vulnerabilidade social corresponde a um grupo, sendo assim, o grupo 01 é 

formado pelos setores censitários de vulnerabilidade social muito alta, o grupo 02 agrega os 

setores censitários de vulnerabilidade alta, o grupo 03 com vulnerabilidade médio a alto, o grupo 

04 com vulnerabilidade social médio a baixo, o grupo 05 incorpora os setores de vulnerabilidade 

social baixo e o grupo 06 com setores de vulnerabilidade social muito baixo. 

Analisando separadamente cada grupo, podem ser observados alguns padrões de 

vulnerabilidade e o perfil da população que compõe cada um; dessa maneira têm-se: 

 

• Grupo 01 – Vulnerabilidade Social Muito Alta 

 

Este grupo abrange os setores censitários com maiores valores no índice vulnerabilidade 

sociais, devido às baixas condições econômicas dos moradores; precariedade das habitações e 

carência nos serviços públicos e de infraestrutura urbana. 

Como pode ser visto na tabela 03, este grupo conta com 11 setores (1% do total) e abriga 

uma população de 16.425 habitantes (2%) em muito alta vulnerabilidade social, esta população 

ocupa 4.675 domicílios. 

Os fatores determinantes para a elevada vulnerabilidade social deste grupo foram as 

características gerais dos moradores, as características do entorno dos domicílios e a infraestrutura 

dos domicílios. Sendo assim, o perfil social dos moradores destes setores é formado por um 

contingente com baixa renda, elevado número de analfabetos, alto número de crianças e mulheres; 

os domicílios possuem grande densidade demográfica, presença de residências sem abastecimento 

de água, sem banheiros ou banheiros sem esgotamento sanitário adequado; os logradouros em sua 

maioria não possuem pavimentação, não contam com coleta de lixo, havendo assim acúmulo de 

resíduos sólidos nas ruas, presença de efluentes de água servida escoando superficialmente nos 

logradouros, falta de sistema de drenagem e por vezes, as moradias são construídas em terrenos 

invadidos, fazendo com que os moradores possam ser a qualquer momento despejados. São áreas 

localizadas, em sua maioria, nos limites da cidade com várias porções vazias e de urbanização 

incipiente, com exceção do setor censitário localizado no bairro do Alecrim. 

 

• Grupo 02 – Vulnerabilidade Social Alta 

 

O grupo 02 abrange os setores censitários com alta vulnerabilidade social, possuindo 42 

setores (5% do total) com uma população de 55.630 habitantes (7%) ocupando 16.2345 

domicílios. Os fatores determinantes para a alta vulnerabilidade social deste grupo foram: o 
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entorno dos domicílios (principalmente nos setores dos bairros Planalto, Redinha e Pajuçara), com 

ruas em condições semelhantes às encontradas no grupo supracitado e as características dos 

moradores que pesou sobremaneira para alta vulnerabilidade social em setores nos bairros 

Planalto, Redinha e Nossa Senhora da Apresentação. Já nos bairros situados na zona sul, como 

Neópolis e Candelária, o fator domicílios sem morador do sexo masculino e entorno sem sistema 

de escoamento pluvial teve maior relevância na classificação destas áreas como sendo de alta 

vulnerabilidade social. De modo geral, apesar da precariedade em alguns aspectos, estes setores 

apresentam uma melhor infraestrutura de seus domicílios se comparados aos setores do grupo 01. 

A maioria dos setores censitários deste grupo está disposta nas zonas oeste e norte da cidade. 

 

• Grupo 03 – Vulnerabilidade Social Média à Alta 

 

O grupo 03 congrega os setores censitários com vulnerabilidade social média a alta, 

possuindo 166 setores (18% do total) com uma população de 189.111 habitantes (24%) ocupando 

55.573 domicílios. 

O fator preponderante para o grau de vulnerabilidade social deste grupo está ligado aos 

domicílios sem morador do sexo masculino e entorno sem sistema de escoamento pluvial e, com 

menos expressividade, a falta de iluminação pública teve influência na classificação destas áreas.  

Os setores censitários classificados com média a alta vulnerabilidade social encontram-se 

bem distribuídos pela cidade, porém, com maior concentração na zona sul e alguns bairros da zona 

norte, como em Igapó. 

 

• Grupo 04 – Vulnerabilidade Social Média à Baixa 

 

O grupo 04 reúne os setores censitários com vulnerabilidade social média a baixa, 

possuindo 328 setores (36% do total) com uma população de 323.272 habitantes (40%) ocupando 

94.958 domicílios. É o maior grupo, tanto em quantidade de setores, de população e extensão 

territorial. 

O grupo 04 é formado por setores censitários localizados nas porções mais centrais da 

cidade. Muitos setores contam com infraestrutura urbana consolidada, entretanto, abriga 

comunidades historicamente segregadas socialmente, como setores no bairro de Mãe Luiza, a 

comunidade São José do Jacó no bairro das Rocas e a comunidade do Passo da Pátria no bairro de 

Cidade Alta. Este fato ocorre, pois, estes setores, apesar da precariedade econômica apresentada 



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        60 

por seus moradores, detêm alguns equipamentos urbanos, como pavimentação, saneamento e 

sistema de drenagem. 

 

• Grupo 05 – Vulnerabilidade Social Baixa 

 

O grupo 05 é formado por setores censitários com baixa vulnerabilidade social, é o 

segundo maior grupo tendo 279 setores (31% do total) com uma população de 200.189 habitantes 

(25%) e 59.749 domicílios.  

É formado por setores censitários localizados nas áreas centrais da cidade e nos chamados 

bairros nobres, sendo dispostos, sobretudo nas zonas leste, como nos bairros Tirol, Lagoa Seca, 

Cidade Alta e Areia Preta e nos bairros Pitimbu, Capim Macio e Ponta Negra na região sul, alguns 

setores encontram-se disposto nas zonas oeste e norte. São regiões da cidade que contam com 

infraestrutura e serviços urbanos regulares, apesar de algumas áreas não possuírem sistema de 

drenagem pluvial. 

 

• Grupo 06 – Vulnerabilidade Social Muito Baixa 

 

O grupo 06 engloba os setores censitários classificados com muito baixa vulnerabilidade 

social, contando com apenas 84 setores censitários (9%) e uma população estimada em 19.112 

habitantes. É o segundo menor grupo em relação à quantidade de pessoas. 

Seus setores censitários possuem algumas peculiaridades, pois não são necessariamente 

aqueles que possuem uma população com as melhores condições econômicas e sociais da cidade. 

De fato, setores localizados em Capim Macio, próximo ao Campus da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, setores nos bairros de Lagoa Nova, Lagoa Seca, Tirol, Ponta Negra e 

Petrópolis possuem moradores com elevados padrões econômicos. Contudo, há setores como o 

que abarca o Parque da Cidade e os manguezais da Zona de Proteção Ambiental 08 que não 

possuem ocupação e foram classificados com muito baixa vulnerabilidade social. Outro ponto 

relevante são as vilas militares que também foram classificadas com muito baixa vulnerabilidade 

social. 

O quadro a baixo sintetiza as características preponderantes de cada grupo de 

vulnerabilidade social.  
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Quadro 08: Características dos grupos de vulnerabilidade social 

Grupo Características dos 
Moradores 

Características dos 
Domicílios 

 
Características dos 

Logradouros 
Vulnerabilidade 

Social 

1 

• Maioria crianças e 
jovens; 

• Mulheres e jovens como 
chefes de família; 

• População com baixa 
renda; 

• Elevado número de 
analfabetos. 

• Elevada densidade demográfica; 
• Sem abastecimento de água; 
• Sem banheiros ou banheiros sem 

esgotamento sanitário adequado; 
• Sem coleta de lixo; 
• Domicílios improvisados ou 

construídos em terrenos 
invadidos; 

• Sem energia elétrica; 
• Sem a presença de homens. 

• Sem pavimentação; 
•  Acúmulo de lixo;  
• Sem de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Esgoto a céu aberto; 
• Sem de iluminação 

pública. 

Muito Alta 

2 

• Elevado número de 
mulheres e jovens como 
chefes de família; 

• População com baixa 
renda. 

• Elevada densidade demográfica; 
• Com abastecimento de água; 
• Banheiros com esgotamento 

sanitário adequado; 
• Sem coleta de lixo; 
• Com energia elétrica; 
• Sem a presença de homens. 

• Sem pavimentação; 
•  Acúmulo de lixo;  
• Sem de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Esgoto a céu aberto; 
• Sem de iluminação 

pública. 

Alta 

3 
• Elevado número de 

mulheres como chefes 
de família. 

• Com abastecimento de água; 
• Banheiros com esgotamento 

sanitário adequado; 
• Com coleta de lixo; 
• Com energia elétrica; 
• Sem a presença de homens. 

• Com pavimentação; 
•  Sem cúmulo de lixo;  
• Sem de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Sem esgoto a céu 

aberto; 
• Com de iluminação 

pública. 

Média a alta 

4 

• Maioria crianças e 
jovens; 

• Mulheres e jovens como 
chefes de família; 

• População com baixa 
renda; 

• Elevado número de 
analfabetos. 

• Elevada densidade demográfica; 
• Com abastecimento de água; 
• Com banheiros ou banheiros sem 

esgotamento sanitário adequado; 
• Com coleta de lixo; 
• Com energia elétrica; 

 

• Com pavimentação; 
•  Com cúmulo de lixo;  
• Com de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Com esgoto a céu 

aberto; 
• Sem de iluminação 

pública. 

Média a Baixa 

5 

• Renda elevada; 
•  Elevado número de 

alfabetizados; 
•  Maioria adulta. 

• Baixa densidade demográfica; 
• Com abastecimento de água; 
• Com banheiros com esgotamento 

sanitário adequado; 
• Com coleta de lixo; 
• Com energia elétrica; 

. 

• Com pavimentação; 
•  Sem cúmulo de lixo;  
• Sem de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Sem esgoto a céu 

aberto; 
• Com de iluminação 

pública. 

Baixa 

6 

• Renda elevada; 
•  Elevado número de 

alfabetizados; 
•  Maioria adulta. 

• Baixa densidade demográfica; 
• Com abastecimento de água; 
• Com banheiros com esgotamento 

sanitário adequado; 
• Com coleta de lixo; 
• Com energia elétrica; 

 

• Com pavimentação; 
•  Sem cúmulo de lixo;  
• Com de sistema de 

drenagem pluvial; 
•  Sem esgoto a céu 

aberto; 
• Com de iluminação 

pública. 

Muito Baixa 

Fonte: Dados da pesquisa; dados adaptados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 
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A seguir, o a tabela resume a quantidade de população por setor censitário, bem como a 

distribuição em cada grupo. 
 
 

Tabela 03: Correlação entre os grupos do Índice de Vulnerabilidade Social e os números dos setores censitários 
correspondentes e sua respectiva população  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa; dados adaptados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 
 

 

3.2 Espacialização do Índice de Vulnerabilidade Social de Natal 

 

Natal conta com 910 setores censitários dos quais 164 (18%) encontram-se na Zona Leste, 

311 (34%) na Zona Norte, 244 (27%) na Zona Oeste e 191 (21%) na Zona Sul. 

Para facilitar o diagnóstico das áreas de Vulnerabilidade Social da cidade de Natal, a 

análise será realizada a partir das áreas divididas nas quatro Regiões administrativas da capital.  

 

3.2.1. Zona Sul 

 

A Zona Sul de Natal é composta por oito bairros (mapa 05): Ponta Negra, Neópolis, 

Pitimbu, Capim Macio, Candelária, Parque das Dunas, Nova Descoberta e Lagoa Nova que 

congregam vários setores censitários contendo uma população de alto padrão econômico.  

 

 
 

Grupo 
Setores 

Censitários População  
Índice de  

Vulnerabilidade Social Abs. % Abs. % 
1 11 1 16.425 2 Vulnerabilidade Social 

Muito Alta 
2 42 5 55.630 7 Vulnerabilidade Social 

Alta 
3 166 18 189.111 24 Vulnerabilidade Social 

Média a Alta 
4 328 36 323.272 40 Vulnerabilidade Social 

Média a Baixa 
5 279 31 200.189 25 Vulnerabilidade Social 

Baixa 
6 84 9 19.112 2 Vulnerabilidade Social 

Muito Baixa 

Total 910 
100

% 
803.739 100%  
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Mapa 05: Bairros da Região Administrativa Sul de Natal/ RN  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir dos dados do PRODETUR (2006) e SEMURB (2008). 
 

Todavia, a vulnerabilidade não é composta apenas pelas condições econômicas dos 

indivíduos; dessa maneira, a Zona Sul apresenta vários setores censitários com vulnerabilidade 

social que estão relacionados à falta de infraestrutura urbana, como por exemplo, ausência de 

pavimentação e de drenagem, variáveis que estão diretamente ligadas a risco de alagamentos. 

O bairro de Capim Macio, considerado de classe média alta, se torna vulnerável devido à 

fragilidade que seus logradouros apresentam no tocante às condições de drenagem. Algumas ruas 

do bairro foram impermeabilizadas e outras tantas continuaram sem pavimentação, assim, com 

solo exposto e compactado, há dificuldade na percolação da água, aliado a isso, as ruas 

pavimentadas não possuem sistema de drenagem para evitar a concentração de água nas áreas de 

topografia mais rebaixadas. 

O resultado dessa junção de características faz com que nos períodos de maiores 

precipitações pluviométricas estes logradouros se tornem verdadeiras lagoas, causando diversos 

transtornos aos moradores como dificuldade de deslocamento e perdas materiais. 

Outro fator a ser considerado nesses bairros é o histórico da ocupação urbana, onde o 

adensamento se deu entre os cordões interdunares presentes nesta região da cidade. Dessa 

maneira, várias lagoas temporárias ressurgem com elevação do nível do aquífero subterrâneo e 
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transbordam atingindo áreas vizinhas. Embora tenha havido muitos investimentos na construção 

de lagoas de captação de águas pluviais, são recorrentes os alagamentos. 

 O bairro de Neópolis, por exemplo, conta com várias lagoas naturais que, em períodos de 

intensa precipitação pluviométrica, transbordam e atingem as residências e construções dispostas 

em seu entorno. Aliada à falta de infraestrutura urbana no tocante ao sistema de drenagem, os 

setores que apresentaram índices de vulnerabilidade social elevados neste bairro também possuem 

vários domicílios com a presença apenas de mulheres e, a bibliografia a respeito de estudos sobre 

a vulnerabilidade social comprova que o sexo feminino é mais vulnerável do que indivíduos do 

sexo masculino. Assim, o gênero, aliado ao sistema de drenagem precário pesaram sobremaneira 

para os altos índices de vulnerabilidade social nestes bairros da zona Sul. 

Outros pontos de vulnerabilidade social encontrados na zona Sul estão no bairro de 

Candelária, onde se pode encontrar uma comunidade localizada na Travessa Senador Salgado 

Filho também conhecida como Viaduto – devido sua proximidade ao Viaduto de Ponta Negra. 

Esta comunidade está instalada há mais de trinta anos. Os domicílios apresentam casas mais 

modestas, se comparadas aos setores dos bairros supracitados; não possuem calçadas e com a 

entrada principal voltada diretamente para a rua, aumentando assim, o risco da água não drenada 

das chuvas adentrarem as residências; com o calçamento dos logradouros inacabado e becos 

estreitos, há a concentração de água pluvial superficial e lançamento de águas servidas em 

superfície; além de apresentar sistema de drenagem obstruído pelo lixo (figura 04). Trata-se de 

uma área densamente ocupada e com infraestrutura básica, apesar de precária.  Nas proximidades 

da comunidade está a lagoa de captação da Avenida da Integração, que constantemente transborda. 

Próximo à comunidade Viaduto, no bairro do Pitimbu, mais precisamente no San Vale, 

região do bairro com residências de alto padrão econômico, encontra-se um setor caracterizado 

por não contar com nenhuma infraestrutura urbana. As construções nesse setor são 

predominantemente estilo quitinetes e estabelecimentos comerciais. Nas margens da Avenida dos 

Xavantes, próximo a Rua da Sorveira, encontra-se uma lagoa de captação improvisada que 

constantemente enche e transborda impossibilitando a passagem de veículos de qualquer porte na 

avenida, bem como atingindo as construções ao entorno com uma lâmina d’água alcançando 

facilmente mais de um metro de altura. As imagens seguir (figura 05) ilustram as condições 

encontradas nos setores acima descritos. 
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Figura 04: Imagens da Comunidade Viaduto/ Candelária.  Superior esquerdo: lagoa de captação na Avenida da 
Integração prestes a transbordar e cheia de lixo. Superior direito: entrada da comunidade Viaduto com acúmulo de 
água. Inferior esquerdo: bueiro da comunidade Viaduto obstruído por acúmulo de lixo. Inferior direito: beco na 
comunidade mostrando a falta de planejamento na ocupação da área. Fonte: arquivo pessoal da autora, agosto de 
2013. 

 

 
Figura 05: Imagens do setor no San Vale/ Pitimbu.  Superior esquerdo: marca que a água atingiu na parede de 
estabelecimento, com aproximadamente um metro de altura, ao lado da lagoa de captação improvisada na Avenida dos 
Xavantes.  Superior direito: extensão do transbordamento da água da lagoa de capitação na Avenida dos Xavantes 
impedindo até a passagem de veículos de grande porte. Inferior esquerdo: quitinetes as margens da lagoa sendo 
invadidas pela água barrenta. Inferior direito: quitinetes do outro lado da Avenida dos Xavantes com calçadas com um 
metro e meio de altura totalmente cobertas pela água. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2013. 
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 O bairro de Nova Descoberta apresenta alguns setores com altos índices de vulnerabilidade 

social principalmente com relação ao fator ligado as condições dos moradores, pois possui 

domicílios com famílias de baixa renda, alta densidade de pessoas por domicílio, mulheres como 

chefes de família, além de questões ligadas a falta de esgotamento sanitário adequado, com água 

servida escoando superficialmente pelas ruas, juntamente com grande quantidade de lixo 

acumulado. 

 Nas mesmas condições encontra-se o setor que abrange a comunidade Coqueiros, no bairro 

de Lagoa Nova, que se trata de uma área de alta vulnerabilidade social, com acúmulo de lixo e de 

água servida nos logradouros, além de vazamento em tubulações da rede de abastecimento de 

água. É uma área densamente ocupada e com infraestrutura básica, mas em estado precário, sendo 

uma comunidade antiga com problemas de urbanização como mostra a figura 06. 

 

 
Figura 06: Imagens da Comunidade Coqueiros/ Lagoa Nova.  Esquerda: Acúmulo de lixo nos logradouros, uma vez 
que a coleta urbana não adentra algumas ruas, pois as mesmas não têm saída. Direita: água servida lançada a céu 
aberto, sendo fonte de contaminação. Fonte: arquivo pessoal da autora, maio de 2013. 

 

 Também no bairro de Lagoa Nova encontram-se as travessas da Rua Tabelião Manoel 

Procópio e as travessas da Rua Aluízio Bezerra. São áreas que apresentam vulnerabilidade social 

média a alta devido as condições gerais dos moradores, mas sobretudo, devido a falta de drenagem 

das águas pluviais. Ambas possuem as mesmas características urbanísticas: são assentamentos 

antigos com casas de alvenaria modestas; ruas pavimentadas com presença de bueiros e bocas-de-

lobo nas principais vias que as circundam, contudo estão obstruídos devido o acúmulo de lixo; 

com becos estreitos totalmente cimentados e ocupação irregular de calçadas, porém na maioria dos 

casos não há, fazendo com que a entrada principal das casas estejam voltadas diretamente para rua, 

facilitando assim a entrada de água; quando em períodos chuvosos, uma vez que são pontos de 

alagamentos constantes. As imagens a seguir ilustram as situações descritas acima (Figuras 07 e 

08). 
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Figura 07: Imagens de setores no bairro de Lagoa Nova.  Esquerda: casas sem calçadas e com muros de proteção na 
entrada para conter os alagamentos. Direita: bueiro obstruído pelo acúmulo de lixo. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
maio de 2013. 
 
 

 
Figura 08: Imagens da Rua Aluízio Bezerra/ Lagoa Nova.  Esquerda: Acúmulo de lixo no logradouro. Direita: beco 
estreito completamente impermeabilizado devido cimentação do solo dificultando a percolação da água. Fonte: 
arquivo pessoal da autora, setembro de 2013. 
 
 Dos 191 setores censitários que compõem a zona sul, 16 setores (8%) têm índice de 

vulnerabilidade social muito baixa; 81 setores (42%) possuem vulnerabilidade social baixa; 61 

setores (32%) estão classificados com vulnerabilidade social média a baixa; 28 setores (15%) com 

vulnerabilidade de média a alta; apenas 05 setores (3%) apresentaram vulnerabilidade social alta e 

nenhum setor fora registrado com vulnerabilidade social muito alta. Estes dados podem ser 

vislumbrados no gráfico a seguir (gráfico 03): 
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Gráfico 03: Gráfico da distribuição dos setores censitários a partir do grau de vulnerabilidade social para zona sul. 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 
 

 

3.2.2. Zona Leste 

 

A Zona Leste de Natal conta com doze bairros (mapa 06): Tirol, Lagoa Seca, Alecrim, 

Barro Vermelho, Cidade Alta, Petrópolis, Ribeira, Rocas, Santos Reis, Praia do Meio, Areia Preta 

e Mãe Luiza. Esta região da cidade apresenta desigualdades sociais profundas, tendo setores com 

domicílios de altíssimo padrão econômico ao lado de setores de alta vulnerabilidade social. 

Na zona leste encontra-se áreas de vulnerabilidade social já conhecidas da cidade como a 

comunidade São José do Jacó, localizado no bairro das Rocas; Comunidade Passo da Pátria no 

bairro de Cidade Alta e as comunidades Barro Duro, Sopapo e Alto da Colina no bairro de Mãe 

Luiza, e Aparecida entre os bairros Mãe Luiza e Areia Preta. 

A zona leste é formada por 164 setores censitários, dos quais 38 setores (23%) apresentam 

vulnerabilidade social muito baixa; 56 setores (34%) possuem vulnerabilidade social baixa; 48 

setores (29%) estão classificados com vulnerabilidade social média a baixa; 20 setores (12%) com 

vulnerabilidade igual a média a alta; e 01 setor (1%) apresentou vulnerabilidade social alta e 01 

setor (1%)  de vulnerabilidade social muito alta, ambos setores no bairro do Alecrim, como mostra 

o gráfico 04: 
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Gráfico 04: Distribuição dos setores censitários a partir do grau de vulnerabilidade social para zona leste.  
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 

 

 
Mapa 06: Bairros da Região Administrativa Leste de Natal/ RN 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir dos dados do PRODETUR (2006) e SEMURB (2008).  
 

A comunidade Barro Duro, em Mãe Luiza conta com pavimentação incompleta em 

diversas ruas, com construções irregulares sobre dunas – área pertencente à Zona de Proteção 

Ambiental 10 (ZPA-10) – com presença de vertentes íngremes que favorecem o escoamento 
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rápido da água superficial. Trata-se de uma área em processo de ocupação, adjacente a áreas de 

ocupação consolidada e com razoável infraestrutura. 

A comunidade Alto da Colina também é uma área em processo de ocupação irregular das 

bordas da ZPA-02 (Parque das Dunas), onde muitos moradores estão abandonando seus 

domicílios em decorrência da alta exposição ao risco de deslizamentos, tendo em vista que 

algumas casas já foram interditadas pela Defesa Civil Municipal.  

Figura 09: Imagens das Comunidades Barro Duro e Alto da Colina/ Mãe Luiza.  Esquerda: rua sem pavimentação na 
comunidade Barro Duro e, ao fundo, ocupação da ZPA-10. Direita: Escadarias que dão acesso à comunidade Alto da 
Colina que ocupa as dunas nas bordas da ZPA-02. Fonte: arquivo pessoal da autora, maio de 2013. 
 

Também em Mãe Luiza a comunidade Sopapo apresenta elevado número de casas 

construídas em encostas e em planos rebaixados. Em consequência dessa situação, a Rua João 

XXIII, a principal via do bairro, por estar em um plano inferior e as encostas em seu entorno 

estarem completamente impermeabilizadas tornou-se ponto de alagamentos constantes. Não o 

bastante, casas na 2ª travessa João XXIII estão prestes a desmoronar e a vulnerabilidade dos 

indivíduos é maior, pois há inclusive, casas sem presença de adultos.  

Entre os bairros de Mãe Luiza e Areia Preta encontra-se a comunidade Aparecida, que se 

trata de uma área de profunda desigualdade social com locais non edificandi, pois encontra-se 

dunas que, em sua maioria, não foram estabilizadas adequadamente para servir como substrato 

para a densa ocupação urbana que ali se instala. É iminente o risco de desmoronamentos dos 

domicílios encontrados entre as ruas Ataláia e a Avenida Guanabara, tendo em vista a 

proximidade das construções com o corte feito no terreno, tornando assim, esta área muito instável 

do ponto de vista geomorfológico (figuras 09 e 10). 
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Figura 10: Imagens das Comunidades Sopapo e Aparecida/ Mãe Luiza.  Esquerda: casas ocupando encostas na 
comunidade Aparecida entre a Rua Ataláia e Avenida Guanabara, além a evidente diferenciação social existente no 
local. Direita: Escadarias, ou rua, de uma das encostas da comunidade Sopapo. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
maio de 2013. 

 
 A imagem a seguir localiza os pontos citados no bairro de Mãe Luiza anteriormente, no 

qual atenta-se para a geomorfologia do bairro que é cercado por dunas. 

 
Figura 11: Localização das Comunidades no bairro de Mãe Luiza. Mais a esquerda encontra-se a comunidade Barro 
Duro; ao centro, sentido norte, Comunidade Alto da Colina; ao centro, próximo à praia, Comunidade Sopapo, à 
direita, Comunidade Aparecida. Fonte: Google Earth, março de 2014. 
 

No bairro do Alecrim dois fatores pesaram para que dois setores fossem caracterizados 

com IVS muito alto (setor 240810205080119)10 e alto (setor 240810205080118). O primeiro fator 

constituiu na quantidade de domicílios improvisados que, segundo o IBGE, são estabelecimentos 

que não foram construídos para fins de moradia e estão exercendo tal função; o segundo fator faz 

10 Número do código do setor censitário dado pelo IBGE 
                                                           



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        72 

menção aos domicílios sem morador do sexo masculino e entorno sem sistemas de escoamento 

superficial, entretanto, nestes setores especificamente as variáveis que mais pesaram foram 

àquelas ligadas ao gênero. 

A comunidade São José do Jacó, no bairro das Rocas tem ocupação há mais de dez anos. 

Os serviços urbanos básicos como pavimentação, drenagem e saneamento ainda são precários e 

encontrados pontualmente na comunidade; possui muitos becos estreitos sem pavimentação, 

acúmulo de lixo e escadarias rachadas que dão acesso às ruas mais acima da encosta, além de 

muitas moradias precárias. 

 
Figura 12: Imagens da Comunidade São José do Jacó/ Rocas.  Esquerda: Rua (beco) sem pavimentação e com esgoto 
escoando superficialmente. Direita: escadaria que dá acesso a rua acima da encosta. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
dezembro de 2013. 
 

A comunidade Passo da Pátria, localizado no bairro de Cidade Alta, está em uma área 

densamente ocupada e conta com infraestrutura básica, caracterizada por ser uma comunidade de 

pescadores, porém está próxima ao estuário do Rio Potengi e do Canal do Baldo sendo exposta ao 

risco de inundações. Apesar da baixa renda dos moradores, o setor passou por alguns projetos de 

intervenção como Projeto Passo da Pátria do Programa Habitar Brasil que melhorou sobremaneira 

as condições do entorno do setor.  

  
Figura 13: Imagens da Comunidade Passo da Pátria/ Cidade Alta.  Esquerda: proximidade das casas ao canal do 
Baldo. Direita: barcos dos pescadores que moram na comunidade Passo da Pátria. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
setembro de 2011. 
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Deve-se chamar atenção que os setores que abarcam as comunidades do bairro Mãe Luiza, 

a Comunidade São José do Jacó e Comunidade do Passo da Pátria São classificados pelo IBGE 

como aglomerados subnormais que são caracterizados por áreas com as seguintes características: 

“é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de 

serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 

propriedade alheia e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou densa”. (IBGE, p.18, 

2010). Entretanto, para esta metodologia, as áreas de vulnerabilidade social não coincidem 

necessariamente com os aglomerados subnormais, tendo em vista que para a elaboração do IVS 

são levados em consideração variáveis bem mais amplas como o gênero, renda e escolaridade e, 

segundo o IBGE:  
Os aglomerados subnormais podem se enquadrar, observados os critérios de padrões de 
urbanização e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, nas seguintes 
categorias: invasão, loteamento irregular ou clandestino, e áreas invadidas e loteamentos 
irregulares e clandestinos regularizados em período recente. (IBGE, p.18, 2010). 
 

Os setores censitários que abrangem as comunidades são José do Jacó, Sopapo, Alto da 

Colina, Aparecida, Barro Duro e Passo da Pátria apresentaram vulnerabilidade social entre média 

baixa à média alta. Isso se dá, pois o fator que mais pesou para esta classificação foi às 

características gerais dos moradores, principalmente com as variáveis ligadas à renda, ao número 

de analfabetos, ao gênero e à densidade de moradores por domicílios. Por se tratar de áreas com 

ocupação urbana muito antiga, alguns setores contam com determinados serviços urbanos básicos 

como coleta de lixo, esgotamento sanitário e pavimentação. Por este motivo, as variáveis ligadas à 

infraestrutura do entorno dos domicílios não tiveram tanto peso se comparados aos setores da zona 

sul, nos quais houve o predomínio da falta de sistema de drenagem. Não o bastante, os demais 

fatores não apresentaram vulnerabilidade social elevada, de maneira que, após a junção dos 

fatores, o IVS nestes aglomerados subnormais não fosse tão elevado. 

 

3.2.3. Zona Oeste 

 

A Zona Oeste de Natal conta com dez bairros (mapa 07): Planalto, Guarapes, Cidade 

Nova, Felipe Camarão, Dix-Sept Rosado, Cidade da Esperança, Quintas, Bom Pastor, Nordeste e 

Nossa Senhora de Nazaré. Esta região apresenta problemas sociais profundos, perpassando pela 

falta de renda de muitas famílias, ausência de infraestrutura e serviços urbanos básicos, como 

também os altos índices de criminalidade. 
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Mapa 07: Bairros da Região Administrativa Oeste de Natal/ RN 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir dos dados do PRODETUR (2006) e SEMURB (2008).  
 
  O bairro Planalto apresenta boa parte dos seus setores com vulnerabilidade social alta ou 

muito alta. Trata-se de um bairro em crescente expansão e desenvolve-se em áreas adjacentes a 

regiões de ocupação consolidada com razoável infraestrutura, além de apresentar padrões 

econômicos cada vez mais heterogêneos, podendo-se encontrar casas em condomínios fechados e 

outras tantas construídas com restos de madeiras e tapumes. Está situado ao redor do antigo lixão 

da cidade; boa parte de seus logradouros não são pavimentados, exceto as vias principais; não 

possui qualquer obra de drenagem urbana e é muito comum observar acúmulo de lixo e entulhos, 

principalmente em terrenos baldios. As imagens a seguir ilustram tal situação mencionada (figura 

14). 
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Figura 14: Imagens do bairro Planalto.  Esquerda: barracos e casas modestas encontradas no bairro e ao fundo, 
condomínios evidenciando a diferenciação social existente no local. Direita: assinaladas com setas, entulhos e esgoto 
escoando a céu aberto causando erosão laminar na Rua Dom Antônio de Almeida Lustosa.  Fonte: arquivo pessoal da 
autora, maio de 2013. 
 
 Em um setor de vulnerabilidade social muito alta, localizado no bairro Planalto, na divisa 

com o bairro Guarapes, encontra-se a comunidade Monte Celeste. Com casas de taipa ou erguidas 

com restos de madeiras e tapumes, sem pavimentação ou qualquer outra infraestrutura urbana, a 

comunidade existe há mais de 11 anos e encontra-se no entorno do antigo lixão da cidade. 

Próximo a este setor, localiza-se a comunidade do Leningrado, já no bairro Guarapes, que consta 

com altos índices de vulnerabilidade social.  

  

  

Figura 15: Imagens da Comunidade Monte Celeste/ Planalto.  Superior esquerdo: entrada da comunidade – 
cruzamento das ruas Monte Celeste e São Gregório.  Superior direito: casas da comunidade em volta de uma enorme 
voçoroca com acúmulo de lixo. Inferior esquerdo: detalhe do material usado para erguer as casas. Inferior direito: 
baldes cheios com água de torneira na rua para abastecer as casas, uma vez que não há distribuição de água encanada. 
Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2013. 
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 O bairro de Cidade Nova conta com um setor de alta vulnerabilidade social conhecido 

como Baixa do Cão. Este setor apresentou elevada vulnerabilidade, pois mostra-se carente em 

relação à infraestrutura urbana, com ruas sem pavimentação e drenagem, formando verdadeiras 

lagoas de esgoto no meio dos logradouros; más condições sociais dos moradores; precariedade das 

moradias e falta de iluminação pública.  

 

  

  

  

Figura 16: Imagens da Comunidade Baixa do Cão/ Cidade Nova.  Superior esquerdo: casas modestas da comunidade 
construídas na base da duna.  Superior direito: rua com solo impermeabilizado e com esgoto (indicado por setas) 
correndo a céu aberto. Inferior esquerdo: Rua Cabugi ocupando vertentes de dunas, sem pavimentação e apresentando 
erosão devido o escoamento de esgoto superficialmente (indicado com seta).  Inferior direito: Acúmulo de água 
servida na Rua Cabugi formando uma lagoa no meio do logradouro. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 
2011. 
 
 O bairro Guarapes é considerado uma área de expansão periférica, distante do núcleo mais 

urbanizado, com baixa densidade de ocupação e desprovido de infraestrutura básica. Algumas vias 

contam com pavimentação e iluminação pública, mas a maioria das ruas não possuem estes 

equipamentos. Um setor em especial chama atenção, trata-se do maior setor censitário da cidade11 

e, por sua vez, possui alta vulnerabilidade social. Apesar da grande extensão, o setor é pouco 

adensado, contando com 701 domicílios e cerca de 2016 habitantes segundo dados do último 

censo demográfico. Neste setor encontra-se o Assentamento Anatália de Souza, que existe há três 

11 Com exceção do setor que contempla o Parque da Dunas, pois não há construções neste. 
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anos, com moradias extremamente precárias, feitas de taipa ou tapumes, como mostram as 

imagens a seguir: 

 

  

Figura 17: Imagens do Assentamento Anatália de Souza/ Guarapes. Esquerda: casas modestas de taipa.  Direita: rua 
sem pavimentação e casas feitas com restos de madeira e lona. Fonte: arquivo pessoal da autora, maio de 2013. 
 

Setores com alta vulnerabilidade social podem ser encontrados no bairro de Felipe 

Camarão devido à carência econômica dos moradores e dos equipamentos urbanos, e também do 

gênero, (com a predominância de mulheres como chefes de família, e casas sem moradores do 

sexo masculino), além da falta de sistema de drenagem de águas pluviais. A proximidade dos 

domicílios destes setores com a área de mangue torna a situação ainda mais caótica, tendo em 

vista que o esgoto que escoa superficialmente nas ruas mais elevadas concentra-se nos 

logradouros localizados em topografia mais baixa e flui para o manguezal, os quais em muitos 

casos estão nos quintais de diversas casas. 

 

  

Figura 18: Imagens do bairro Felipe Camarão. Esquerda: rua com esgoto escoando sentido ao estuário do rio Potengi.  
Direita: acúmulo de água servida em quintal de domicílio fluindo para o estuário. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
setembro de 2011. 
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 Entre os bairros Bom Pastor e Quintas encontra-se o Riacho das Lavadeiras ou Riacho das 

Quintas, com setores ao seu entorno com vulnerabilidade social média a alta, sendo os fatores 

mais preponderantes as características dos moradores e as características gerais do entorno, pois se 

tratam de áreas que abrigam uma população com renda baixa e residindo em áreas sem 

infraestrutura urbana adequada, apresentando ruas sem pavimentação, com acúmulo de lixo, com 

esgoto nas ruas e sem equipamentos de drenagem. Nesta mesma situação encontram-se a 

comunidade Parque 13 de Maio no bairro de Dix-Sept Rosado, alguns setores do bairro Felipe 

Camarão e a Comunidade Mosquito no bairro Nordeste. 

 

Figura 19: Imagens da comunidade Parque 13 de Maio/ Dix-Sept Rosado. Esquerda: rua se pavimentação, com 
esgoto escoando a céu aberto, sendo fonte de contaminação e erosão, além de acúmulo de lixo. Direita: erosão laminar 
causada pelo escoamento de água servida em logradouro sem pavimentação. Fonte: arquivo pessoal da autora, 
setembro de 2011. 
 

 
Figura 20: Imagens dos setores ao redor do Riacho das Lavadeiras/ entre os bairros das Quintas e Bom Pastor. 
Esquerda: um dos diversos becos encontrados perpendiculares ao Riacho das Lavadeiras, com esgoto escoando a céu 
aberto, sendo fonte de contaminação e exacerbada impermeabilização do solo. Direita: Acúmulo de lixo em 
logradouro sem pavimentação as margem do Riacho das Lavadeiras. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 
2011. 
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Figura 21: Imagens da comunidade Mosquito/ Nordeste. Esquerda: rua pavimentada, com iluminação pública, porém 
sem drenagem de água pluvial. Direita: Acúmulo de lixo nos quintas das casas que ficam dentro no estuário do rio 
Potengi. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011. 
 

Dos 244 setores inseridos na zona oeste, 02 (1%) possuem vulnerabilidade social muito 

alta e estão localizados nos bairros Guarapes e Cidade Nova. 19 setores (8%) possuem alta 

vulnerabilidade e estão nos bairros Planalto, Felipe Camarão, Bom Pastor, Guarapes, Quintas e 

Cidade Nova. 36 (15%) com vulnerabilidade média a alta, 91 (37%) média a baixa, 71 (29%) 

baixa e 25 setores (10%) com valor muito baixo. O próximo gráfico (gráfico 04) ilustra esta 

repartição dos setores conforme o grau de vulnerabilidade. 

 

 

 
Gráfico 05: Distribuição dos setores censitários a partir do grau de vulnerabilidade social para zona oeste. Fonte: 
Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 

 

3.2.4. Zona Norte 

A Zona Norte de Natal conta com sete bairros (mapa 08): Salinas, Igapó, Potengi, Redinha, 

Pajuçara, Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação. Assim como a zona oeste, os moradores 
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da zona norte enfrentam constantes problemas devido à falta de políticas públicas que visem 

melhorar a qualidade de vida para quem reside nessa região. 

 

 
Mapa 08: Bairros da Região Administrativa Norte de Natal/ RN 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do PRODETUR (2006) e SEMURB (2008).  
 
 

Dos 311 setores censitários registrados na zona norte, apenas 05 (2%) possuem 

vulnerabilidade social muito baixa, sendo 02 no bairro da Redinha, 02 em Lagoa Azul e um em 

Pajuçara. 71 setores (23%) têm vulnerabilidade social baixa; 128 (41%) vulnerabilidade média a 

baixa; 82 setores (26%) com vulnerabilidade média a alta; 17(5%) Alta e 08 (3%) com 

vulnerabilidade muito alta, sendo assim a região administrativa da cidade com mais setores 

vulneráveis socialmente. 



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        81 

 
Gráfico 06: Distribuição dos setores censitários a partir do grau de vulnerabilidade social para zona norte. Fonte: 
Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 

 

O bairro da Redinha conta com dois setores que possuem vulnerabilidade social muito alta 

e que apresentam fatores de vulnerabilidade distintos. O setor que contempla o Mercado Público 

da Redinha apresentou como fatores preponderantes para este resultado as características dos 

moradores, devido à elevada densidade de moradores por residência, domicílios sem banheiro e 

falta de esgotamento sanitário adequado, além da baixa renda das famílias. Aliado a estes fatores, 

a quantidade de domicílios improvisados teve peso relevante. O setor contíguo mostrou 

vulnerabilidade social alta devido também ao fator “características gerais dos moradores”. O outro 

setor de muito alta vulnerabilidade encontra-se na comunidade da África, no qual a falta de 

equipamentos de infraestrutura urbana faz com que o fator “características do entorno dos 

domicílios” fosse mais relevante (figura 22).  

Apresentando os mesmos problemas que a comunidade África, os setores que abarcam a 

comunidade salinas possuem logradouros sem pavimentação, com acúmulo de lixo e escoamento 

superficial de efluentes de água servida; o fator ligado ao gênero e à falta de drenagem de águas 

pluviais também foi significativo para a configuração da alta vulnerabilidade. 

O setor com alta vulnerabilidade social localizado no bairro Pajuçara não conta com 

equipamentos de infraestrutura, fazendo com que os fatores “características do entorno dos 

domicílios” e “domicílios em logradouros sem iluminação pública” tivessem mais relevância. O 

fator que mais pesou para a vulnerabilidade social muito alta no setor do bairro Lagoa Azul foi a 

falta de iluminação pública, seguida pela precária infraestrutura dos domicílios e as más condições 

urbanas do entorno. Já os quatros setores com vulnerabilidade social muito alta no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, possuem todos os fatores de vulnerabilidade altos, exceto no tocante a 
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domicílios improvisados. Está inserida nestes setores a Comunidade Jardim Progresso. Os demais 

setores com vulnerabilidade social alta apresentaram fatores como “características gerais dos 

moradores” e “características do entorno dos domicílios” com maior peso. 

 

  
 Figura 22: Imagens do bairro da Redinha. Esquerda: rua sem pavimentação, com acúmulo de esgoto e lixo. Direita: 
Acúmulo de lixo em local aonde era pra existir uma calçada. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011. 
 

A partir da metodologia utilizada para elaboração do Índice de Vulnerabilidade Social foi 

possível notar que a distribuição dos setores censitários com maiores níveis de vulnerabilidade 

social deu-se basicamente entre os bairros localizados nas zonas oeste e norte da cidade, sendo 

preponderantes para este resultado as condições econômicas dos moradores e a falta de 

infraestrutura tanto dos domicílios quanto dos logradouros. 

Os setores com elevada vulnerabilidade social nas zonas leste e sul de Natal apresentaram 

fatores ligados à carência de sistema de escoamento pluvial e gênero, tendo em vista que contam 

com domicílios sem presença masculina e localizados em logradouros sem sistema de drenagem 

das águas da chuva. 

A vulnerabilidade social é um parâmetro essencial no diagnóstico de áreas de risco, uma 

vez que, a partir desta análise é possível caracterizar os grupos sociais que estão expostos ao 

perigo. Todavia, é primordial conhecer quais os riscos – neste caso ligado aos perigos naturais – 

ao qual a população está exposta. 

Dessa maneira, o próximo capítulo aborda os condicionantes naturais que tornam 

determinadas áreas mais vulneráveis que outras do ponto de vista ambiental, neste caso, levando-

se em consideração os aspectos morfodinâmicos. 
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4.  VULNERABILIDADE AMBIENTAL DE NATAL 

 

 Esta etapa do trabalho consiste em um diagnóstico dos condicionantes físico-naturais que 

contribuem para a ocorrência dos perigos naturais em Natal tais como inundações, alagamentos e 

deslizamentos de terra. Sendo assim, foi realizado um meticuloso levantamento e análise de dados 

primários e secundários além da produção de mapas temáticos que auxiliaram nesta análise.  

 

4.1 Metodologia 

 

Este trabalho foi baseado na metodologia proposta por Crepani (2001), desenvolvida a 

partir do conceito de Ecodinâmica elaborado por Tricart (1977), no qual defende que nas áreas 

aonde a morfogênese prevalece sobre a pedogênese os processos erosivos sobressaem e, por 

conseguinte, modificam o relevo; em contrapartida a pedogênese favorece a formação dos solos. 

Assim, a dinâmica dos ambientes é maior onde predomina a morfogênese, sendo muito mais 

instáveis do ponto de vista da dinâmica natural. 

A metodologia propõe uma análise dos aspectos físicos que constituem a área por meio de 

mapas temáticos que abarcam informações pedológicas, geológicas, geomorfológicas, 

fitogeográficas e de uso do solo que consequentemente serão sobrepostas às curvas de intensidade 

pluviométrica da área de estudo. 

Os mapas elaborados contendo os temas dos diferentes aspectos físicos formam os Planos 

de Informações temáticos georreferenciados (PI). Dessa maneira, foi realizada a análise de 

vulnerabilidade a partir de cada PI separadamente, para posteriormente, ser realizada a interseção 

vetorial destes Planos de Informações, tendo como resultado final o mapa com as Unidades 

Territoriais Básicas (PI UTB), no qual Crepani (2001) define como sendo “uma entidade 

geográfica que contém atributos ambientais que permitem diferenciá-la de suas vizinhas, ao 

mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede integrada 

por outras unidades territoriais.” (CREPANI, 2001; ps. 12 e 13). 

O autor da metodologia propõe valores de vulnerabilidade à perda de solos de acordo com 

a susceptibilidade que cada elemento possui para o desenvolvimento da morfogênese. Portanto, 

faz-se necessário apenas consultar as tabelas pré-definidas que foram propostas. 

De acordo com a susceptibilidade de ocorrência dos processos morfodinâmicos são 

atribuídos valores de vulnerabilidade que variam de 1,0 a 3,0.  No total, é possível enquadrar a 

área de estudo em uma escala com 21 valores de vulnerabilidade. As áreas com valores próximos 

a 1,0 prevalecem os processos de pedogênese; caso contrário, se a morfogênese for o processo 
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dominante, mais próximo do valor 3,0 a área estará, consequentemente, mais vulnerável a riscos 

naturais relativos à perda de solos. 

A tabela a seguir (tabela 03) resume os 21 valores nas quais as áreas podem ser 

classificadas, e como devem ser identificadas no mapa de vulnerabilidade de acordo com a cor 

correspondente ao grau de vulnerabilidade.   

            

Tabela 04– Escala de Vulnerabilidade para unidades da paisagem. 

Unidades 
de 

Paisagem 
Média Grau de 

Vulnerabilidade Grau de saturação 

    

Vulnerável 

Verm. Verde Azul Cores 
U1  3,0  255 0 0  
U2  2,9  255 51 0  
U3  2,8  255 102 0  
U4 V 2,7  255 153 0  
U5 U 2,6  

Moderadamente 
Vulnerável 

255 204 0  
U6 L 2,5 E 255 255 0  
U7 N 2,4 S 204 255 0  
U8 E 2,3 T 153 255 0  
U9 R 2,2 A 

Medianamente 
Estável/ 

Vulnerável 

102 255 0  
U10 A 2,1 B 51 255 0  
U11 B 2,0 I 0 255 0  
U12 I 1,9 L 0 255 51  
U13 L 1,8 I 0 255 102  
U14 I 1,7 D Moderadamente 

Estável 

0 255 153  
U15 D 1,6 A 0 255 204  
U16 A 1,5 D 0 255 255  
U17 D 1,4 E 0 204 255  
U18 E 1,3  

Estável 

0 153 255  
U19  1,2  0 102 255  
U20  1,1  0 51 255  
U21  1,0  0 0 255  

Fonte: CREPANI, 2001 

Para se atribuir os valores de vulnerabilidade a cada unidade territorial é adotada a seguinte 

equação: 

 
 
Na qual: 
V: vulnerabilidade  
G: vulnerabilidade para o tema geologia  
R: vulnerabilidade para o tema geomorfologia 
S: vulnerabilidade para o tema pedologia 
Vg: vulnerabilidade para o tema vegetação  
C: vulnerabilidade para o tema clima. 
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Tabela 05: Escala de vulnerabilidade 

Categoria 
Ecodinâmcica Vulnerabilidade Crepani (2001) Grau de 

Vulnerabilidade Valor 

Estáveis Estável Muito Baixo 1,0 – 1,3 
Moderada 

Estabilidade Moderadamente Estável Baixo 1,4 – 1,7 

Média Estabilidade Medianamente Estável/ 
Vulnerável Médio 1,8 -2,2 

Moderada 
Instabilidade Moderadamente Vulnerável Alto 2,3 – 2,6 

Instável Vulnerável Muito Alto 2,7 – 3,0 
Fonte: Adaptado por Marysol Medeiros 

 

Na metodologia de Crepani é adotada uma média aritmética contendo cinco elementos que 

são: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e clima. Entretanto, o PI Uso do Solo não é 

considerado no cálculo sendo apenas sobreposto sobre o mapa resultante das informações do 

cálculo obtido pela equação acima.  Contudo, para este trabalho, foi forçoso adaptá-lo, tendo em 

vista a necessidade de incorporar ao PI Vegetação às formas de uso do solo, pois o recorte espacial 

em foco apresenta áreas de forte influência antrópica. 

 

4.2 Caracterização ambiental de Natal através dos Planos de Informações 

 

Neste subcapítulo serão discutidas as características físicas-naturais de Natal, uma vez que, 

para se reconhecer um risco natural é preciso distinguir quais os fatores que contribuem para o 

desenvolvimento do perigo. Assim buscou-se caracterizar as feições geomorfológicas, geológicas, 

tipos solos e de uso como também as características climáticas da área estudada.  

 

4.2.1 Clima 

 

As características climáticas de uma região irão influenciar diretamente no intemperismo 

das rochas e consequentemente na formação dos solos; não só isso, o clima controla os tipos de 

vegetação que irão se desenvolver em uma determinada região, como também exerce influência 

direta na modificação do relevo. 

O clima é um fator responsável por desencadear vários perigos naturais, sejam eles 

imediatos, como a passagem de uma tempestade, ou de longo prazo, como as estiagens e secas. 

Contudo, a maioria dos eventos naturais causadores de danos no Brasil está ligada a intensidade 
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pluviométrica, a qual a elevada quantidade de chuvas precipitada em um curto espaço de tempo 

ocasiona enchentes, inundações, alagamentos e deslizamentos de terra devido à saturação do solo. 

Pelos motivos citados acima, será realizada uma caracterização do clima da cidade de 

Natal e consequentemente uma análise da vulnerabilidade deste fator levando-se em consideração 

os critérios escolhidos e listados na metodologia. 

Seguindo a classificação de Köppen, Natal possui clima quente úmido, e Vianello e Alves 

(1991) classificam o clima da capital potiguar como sendo tropical chuvoso quente com verão 

seco. As maiores precipitações são registradas durante o inverno, concentrando-se nos meses que 

vão de abril a junho, conforme o Atlas Pluviométrico do Brasil elaborado pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).  

A tabela a seguir, organizada a partir de dados fornecidos pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), ilustra o comportamento da distribuição das 

precipitações pluviométricas da cidade (tabela 06). 

Tabela 06.  Média das Precipitações Pluviométricas de Natal entre 1984 e 2011

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da EMPARN. 
 

As precipitações pluviométricas na cidade de Natal estão concentradas entres os meses de 

abril a julho, sendo o mês de junho o mais chuvoso, com média pluviométrica de 341,14mm. Isso 

ocorre em razão da atuação da Zona de Convergência Intertropical que é responsável pelas 

Ano/ Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1984 48,9 88,3 247,4 393,4 623,7 247,1 140,1 190,7 39,6 48,9 14,4 19 2101,5
1985 144,3 256,1 352,5 177,3 354 191,6 394,8 181,3 127,6 1,4 19,9 23,3 2224,1
1986 52,5 238 284,3 577,3 355,9 316,9 112,5 194 81 57,3 127,7 41,1 2438,5
1987 26,4 76,9 246,8 280,9 87 349,3 281,7 36,7 50,8 20,7 15,5 5,4 1478,1
1988 18,7 127,4 332,4 277,9 370 404 309 128,8 78,3 9,7 21 81,5 2158,7
1989 38,9 35,1 70,3 341,2 137,3 88,8 102,9 121,9 50,5 39,5 24,4 104,5 1155,3
1990 42,5 23,6 58,9 141,4 187,9 275,7 167,2 195,1 61 23,1 54,5 2,7 1233,6
1991 27,1 16,4 106,1 306,5 304,9 234,6 143,5 73,4 9,4 24,4 45,5 6,8 1298,6
1992 52,6 184,4 288,7 315 130,8 343,4 80,5 157,7 32,1 4 26,2 6,4 1621,8
1993 21,6 29,4 84,8 227,8 39,9 164,9 129,6 35,8 10,9 61,9 15,5 36,9 859
1994 94,5 86,2 237 275,7 279,7 624,9 399,6 84,6 57,3 4,5 20,4 19,9 2184,3
1995 24,6 60,6 278 237,4 392,3 254,4 408,3 34,8 21,6 4,2 41,3 0,4 1757,9
1996 37 69,7 216,2 359,5 154,6 251,4 145,8 125,4 86,7 78,4 45,1 17,2 1587
1997 13,3 72,8 159,6 256,2 340 77,7 79,8 121,3 5,1 3 2,7 55,8 1187,3
1998 49,2 78,3 81,4 74,7 161,7 210 789 138,7 19 13,7 8,5 17 1641,2
1999 12,6 143,8 139,2 175,8 289,5 131,5 31,1 49,8 51,1 14,5 5,4 66,9 1111,2
2000 40 79,9 114,9 177,4 230 577,2 482,3 288,8 205,1 8,7 12,1 23 2239,4
2001 30,1 6,8 133,8 360,2 14,4 373,4 145,2 103,2 28,4 13,7 17,1 50,2 1276,5
2002 108,9 82,3 483,1 137,7 122,9 405,6 225,2 312,9 1 29,4 98,9 18,8 2026,7
2003 84,1 184 312 133,4 230,8 244,3 183,5 49,6 41,6 21,7 16,1 22,5 1523,6
2004 383,9 283 252 167,8 160,7 642,9 393,4 90,1 44,4 13 10,1 4 2445,3
2005 2 36,4 186,3 144 548,2 761,3 126,9 134,4 43,9 31,6 1,2 10,4 2026,6
2006 4,2 87,2 157,4 427,9 115,3 375,1 133,3 90,3 45,2 13,4 83,5 49,8 1582,6
2007 86,3 67,6 260,9 236,8 115,7 560,4 191,4 95,8 46,2 19,6 45,2 16 1741,9
2008 68,2 22,4 279,8 417 198,3 542 473,1 401,1 37,8 32 9,5 0,4 2481,6
2009 162,1 245,7 220,6 364,3 372,3 304,5 338,5 229,2 76,7 0,9 6,7 9,5 2331
2010 71,3 81,4 69,9 191 262,7 153,6 150,5 94,3 40,5 8,2 13,2 54,7 1191,3
2011 326,1 76,5 146,7 368,3 413 445,4 169,5 118 33,3 20,8 44 21,9 2183,5

Média 74,00 101,44 207,18 269,42 249,77 341,14 240,29 138,49 50,93 22,22 30,20 28,07 1753,15
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precipitações que se sucedem no estado de janeiro a abril e pelas Ondas de Leste, sobretudo nos 

meses de junho e julho. Em contrapartida é na primavera que se concentram os meses mais secos 

que estão compreendidos entre setembro a novembro, sendo o mês de outubro é o mais seco da 

capital potiguar registrando apenas 22,22mm de chuva em média. A média anual de chuvas na 

cidade é igual a 1753,15mm. 

A amplitude térmica da cidade é muito baixa, apresentado temperaturas amenas, sendo 

registrados 26,0°C de temperatura média anual, 29,3°C a média da temperatura máxima e 22,5°C 

a média da temperatura mínima. O gráfico a seguir ilustra o comportamento da temperatura da 

cidade ao longo do ano. 

 

 
Gráfico 07: Normais de Temperaturas Média, Máxima e Mínimas de Natal. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do INMET. 
 

A intensidade e a direção dos ventos influenciam sobremaneira a ocorrência de 

deslizamentos em áreas de dunas, tendo em vista que o material friável (areia) é facilmente 

transportado pela ação do vento, promovendo assim, a deflação da camada mais superficial.  

A intensidade dos ventos na cidade chega a 5,27 m/s em média e os meses de setembro e 

outubro historiam as maiores médias, todavia, quando adentra no primeiro mês do período de 

chuvas a intensidade dos ventos diminui para 3,17m/s no mês de abril, como mostrado no gráfico 

a seguir. Na maior parte do ano os ventos atuam na direção Sudeste (Ventos Alísios de Sudeste – 

Oriundos do Oceano Atlântico), são ventos de pouca intensidade, porém contínuos. 

 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano
Temp. Méd °C 27,0 27,2 27,0 26,6 26,0 24,9 24,3 24,3 25,1 26,0 26,4 26,7 26,0
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Gráfico 08: Normais de Intensidade do Vento na cidade de Natal. Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de 

dados do INMET. 
 

Por se tratar de uma cidade litorânea com elevada quantidade de água superficial 

disponível e sua proximidade com a linha do Equador, Natal apresenta altos índices de 

evaporação, consequentemente elevada umidade relativa do ar, como mostra o gráfico a seguir, as 

médias mensais não são menores do que 74%. A umidade relativa do ar varia entre 74,4% em 

outubro (mês mais seco) a 81,3% em junho (durante o período chuvoso da cidade). 

 

 
Gráfico 09: Normais de Umidade Relativa do Ar da cidade de Natal. 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do INMET. 

 
Os períodos mais secos do ano na cidade correspondem aos de maior insolação, neste caso, 

os meses de maior insolação em Natal estão compreendidos entre outubro a janeiro com 

300,3h/mês em novembro. 
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.  
Gráfico 10: Normais de Insolação da cidade de Natal  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do INMET. 
 

A metodologia aplicada para este trabalho sugere que se utilize apenas os dados da 

precipitação, a partir dos quais é calculada a  intensidade pluviométrica da área dividindo-se o 

valor da pluviosidade média anual em milímetros pela duração do período chuvoso em meses. 

(CREPANI, 2001, p 95). Conforme a metodologia, o valor da intensidade pluviométrica equivale 

à energia potencial disponível no sistema para se transformar em energia cinética capaz de causar 

erosão. 

Dessa maneira, foram mapeadas as intensidades pluviométricas da cidade de Natal a partir 

das isoietas de precipitação disponível no Atlas Pluviométrico do Brasil elaborado pela CPRM. Os 

valores das isoietas foram divididos pelo número de meses de maior concentração pluviométrica 

da cidade que vai de abril a julho, totalizando quatro meses. Os mapas a seguir mostram a 

quantidade de precipitação média em diferentes partes da cidade, como também o grau de 

vulnerabilidade de cada área conforme a intensidade pluviométrica apresentada por cada um. 

O mapa a seguir mostra que a capital potiguar apresenta os maiores totais pluviométricos 

próximos à costa e esses totais vão diminuindo conforme vai adentrando ao continente. 
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Mapa 09: PI Clima  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012). 
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Mapa 10: Vulnerabilidade Clima 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012). 
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Praticamente todas as áreas apresentam alta vulnerabilidade em relação à intensidade 

pluviométrica. Apenas uma pequena porção a noroeste da cidade apresenta grau de 

vulnerabilidade Médio. 

 

4.2.2 Geologia 

 

Para esta metodologia, a informação mais relevante no tocante à geologia está relacionada 

às características litológicas que compõem o substrato da área em questão. Neste caso, o grau de 

coesão das rochas, porosidade e fraturas, uma vez que são informações cruciais na determinação 

da susceptibilidade a morfogênese frente às ações dos agentes intempéricos. Isso, pois as rochas 

pouco coesas são mais susceptíveis aos processos erosivos.  

Para elaborar os mapas contendo a caracterização geológica e, consequentemente o de 

vulnerabilidade ambiental no tocante à geologia, foram utilizados os dados de mapas digitais da 

CPRM na escala de 1:100.000, posteriormente processados pelo programa de sistemas de 

informações geográficas ArcGIS 9.3. 

A capital potiguar encontra-se sobre coberturas sedimentares Farenozóicas da Era 

Cenozoica, principalmente do Período Neógeno.  Neste Período são encontrados os depósitos 

recentes a seguir: 

• Depósitos Litorâneos de Praia (N4lp): são formados por areias quartzosas de 

granulometria variando entre fina e muito grossa, bem selecionadas, ricas em bioclastos e 

com presença, em alguns pontos, de minerais pesados. Estes depósitos estão dispostos em 

uma faixa estreita e paralela à linha de costa e têm sua origem a partir dos processos de 

interação entre as marés e a planície costeira. 

• Depósitos Eólicos Litorâneos Não-Vegetados (N4eln): são constituídos de areias 

quartzosas finas a médias, esbranquiçadas, bem selecionadas e com grãos arredondados. 

Podem apresentar formas diversas, mas sendo principalmente frontais ou parabólicas, 

perpassando as dunas vegetadas. Sua principal característica, como o nome já supõe, é a 

ausência de vegetação, o que dificulta a fixação dos sedimentos, tornando-os susceptíveis 

ao transporte eólico. 

• Os Depósitos Eólicos Litorâneos Vegetados (N4elv): são compostos por areias 

quartzosas bem selecionadas; maturas; de coloração avermelhada, devido à presença de 

óxidos de ferro, a amarronzadas pela presença de matéria orgânica em decomposição; com 

formas de dunas residuais ou lençóis arenosos. Tem sua origem a partir do transporte 

eólico dos sedimentos, sendo posteriormente fixados pela vegetação que atua como 
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anteparo. Encontra-se basicamente em toda a cidade, cobrindo a maior parte das regiões 

administrativas Sul, Leste e Oeste e uma porção considerável a nordeste da região Norte.  

• Depósitos Aluvionares de Canal (N4ac): têm constituição a partir de areias quartzosas 

médias a grossas; eventualmente conglomeráticas; com estratificações cruzadas e níveis 

descontínuos de sedimentos mais finos (síltico-argilosos), sobretudo em direção às 

desembocaduras (CPRM, 2012). Em Natal, esta unidade encontra-se ao longo do vale do 

Rio Pitimbu, na porção sudoeste da cidade e tem origem a partir de processos de tração 

subaquosa, abrangendo fácies de canal e barras de canal fluvial. 

• Depósitos Flúvio-Marinhos (N34fm): possuem influência dos rios e das marés; são 

formados por areias finas, siltes e argilas finamente laminadas; ricos em carbonatos e 

matéria orgânica viva e biodetrítica. Incluem os depósitos de mangue e de planícies de 

maré. Sua presença na capital potiguar se dá ao longo da planície flúvio-marinha do Rio 

Potengi. 

• Depósitos Arenosos e Areno-Argilosos (N4ar): são coberturas arenosas a areno-argilosas 

inconsolidadas de granulometria média a grossa. Localmente podem apresentar fragmentos 

de quartzo e/ou seixos de arenito remobilizados (CPRM, 2012). Estes depósitos estão 

localizados significativamente na porção noroeste da região administrativa Norte da cidade 

e em uma pequena amostra na parte sudoeste na região administrativa Oeste, entre os 

bairros Guarapes e Planalto. 

• Depósitos Marinhos e Continentais (N3mc): segundo mapeamento do CPRM (2012) são 

aqueles formados por arenitos médios a finos; com coloração variando entre o amarelo 

dourado, marrons e alaranjados; dispostos discordantemente sobre o Grupo Barreiras ou 

depósitos aluvionares antigos. A discordância com o Grupo Barreiras é evidenciada pelas 

concreções ferruginosas retrabalhadas de um paleossolo laterítico. Está disposto em uma 

pequena porção ao extremo noroeste da cidade, na zona Norte, mais precisamente no 

bairro de Nossa Senhora da Apresentação. 

• Depósitos Aluvionares Antigos (N3a): têm constituição formada por arenitos 

conglomeráticos e conglomerados com seixos de quartzo e fragmentos de diversas rochas, 

incluindo arenitos ferruginosos do Grupo Barreiras. Subordinadamente ocorrem 

sedimentos argilo-arenosos a arenitos médios de diversas cores. Apresentam fraca 

diagênese e frequentes estruturas de paleosismicidade. Estão associados à migração do 

paleocanal do Rio Potengi/ Jundiaí (Angelim, et al., 2007). 
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• Recifes arenosos (N4ra): não serão contemplados para este estudo tendo em vista sua 

localização (na antepraia). Os recifes são formados por arenitos com cimentação 

carbonática com bioclastos, granulometria média a grossa, distribuídos como linhas de 

recifes paralelamente à costa atual e são amplamente encontrados ao longo da costa da 

cidade. 

• Grupo Barreiras (ENb): teve um intervalo de sedimentação entre os períodos Paleógeno 

e Neógeno. É formado por arenitos conglomeráticos a conglomerados, arenitos e argilitos. 

Pode apresentar horizontes de oxirredução dando-lhe coloração variada entre banco, 

vermelha e roxa. É possível encontrar os sedimentos do Grupo Barreiras dispostos ao 

longo do litoral constituindo tabuleiros e falésias.  

De acordo com a metodologia, cada tipo de rocha possui um valor de vulnerabilidade 

segundo seu grau de resistência. A partir dos pesos que fora conferidos a cada tipo de rocha, foi 

elaborado o mapa de vulnerabilidade para o tema geologia. A tabela abaixo exibe a escala de 

vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns. 

 

Tabela 07: Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns. 

Rochas Média Rochas Média Rochas Média 

Quartzitos ou 
Metaquartzitos 

1,0 Milonitos, Quartzo 
moscovita, Biotita, 

Clorita xisto. 

1,7 Arenitos Quartzosos ou 
ortoquartzitos 

2,4 

Riólito, Granito, Dacito 1,1 Piroxenito, 
Anfibolito, 

Kimberlito, Dunito 

1,8 Conglomerados, 
Subgrauvacas 

2,5 

Granodiorito, Quartzo 
Diorito, Granulitos 

1,2 Hornblenda, 
Tremolita, Actinolita 

xisto 

1,9 Grauvacas, Arcózios 2,6 

Magmatitos, Gnaisses 1,3 Estaurolita xisto, 
Xistos granatíferos 

2,0 Siltitos, Argilitos 2,7 

Fonólito, Nefelina Sienito, 
Traquito, Sienito 

1,4 Filito, Matassiltito 2,1 Folhelhos 2,8 

Andesito, Diorito, Basalto 1,5 Ardósia, Matargilito 2,2 Calcários, Dolomitos, 
Margas, Evaporitos 

2,9 

Anortosito, Gabro, 
Peridotito 

1,6 Mármores 2,3 Sedimentos 
inconsolidados: 

Aluviões, Colúvios, etc. 

3,0 

Fonte: CREPANI (2001), Adaptado por MEDEIROS (2014). 

 

Os mapas a seguir (mapas 11 e 12) mostram a distribuição das unidades litológicas na 

cidade de Natal e o grau de vulnerabilidade destas rochas de acordo com sua capacidade de 

coesão. 
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 Mapa 11: PI Geologia  
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012). 
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Mapa 12: Vulnerabilidade Geologia. 

 Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012). 
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O substrato da cidade de Natal é composto por rochas sedimentares, em sua maioria 

inconsolidados. Os Depósitos Litorâneos de Praia (N4lp), Depósitos Eólicos Litorâneos Não-

Vegetados (N4eln) e Depósitos Eólicos Litorâneos Vegetados (N4elv), são compostos por 

material bastante friável e facilmente transportado pela ação eólica, tornando estas unidades 

geológicas com valor de vulnerabilidade igual a 3,0, por isso, classificados com muito alta 

vulnerabilidade. 

Os Depósitos Aluvionares de Canal (N4ac), Depósitos Flúvio-Marinhos (N34fm) e 

Depósitos Arenosos e Areno-Argilosos (N4ar), possuem uma granulometria mais fina com 

presença de argila, também são classificados como vulneráveis e com grau de vulnerabilidade 

igual a 3,0, pois se tratam de sedimentos inconsolidados, de fácil erosividade. 

Os Depósitos Marinhos e Continentais (N3mc) e os Depósitos Aluvionares Antigos (N3a) 

são formados basicamente por arenitos, que são rochas sedimentares formadas geralmente por 

areias cimentadas, portanto, apresenta coesão maior entre as partículas que compõem seu material 

litológico. Sendo assim, estas duas unidades são consideradas de alta vulnerabilidade, com grau de 

valor equivalente a 2,4.  

O Grupo Barreiras (ENb) é formado por material conglomerado, com presença de  

fragmentos de rochas arredondadas ligados por um cimento que, no caso da capital potiguar, pode 

ser de óxido de ferro ou argila endurecida. O Grupo Barreiras é considerado como sendo uma 

unidade com grau de vulnerabilidade alta devido à coesão de suas partículas, todavia, a 

cimentação que apresenta, torna-o com maior resistência e consequentemente com um grau de 

vulnerabilidade igual a 2,5. 

Para alguns depósitos sedimentares, principalmente os arenosos, a ação da água não é, 

isoladamente, o principal agente exógeno modificador do relevo, no caso do recorte espacial em 

estudo, devido a pouca consolidação do material litológico faz com que muitos depósitos sejam 

transportados através dos processos eólicos. No entanto, apresentam sérias limitações estruturais à 

ocupação urbana, podendo ocorrer desabamentos de residências e deslizamentos durante as 

precipitações mais concentradas. 

A tabela abaixo resume os componentes litológicos que formam as unidades geológicas 

encontradas na capital potiguar. 
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Tabela 08: Resumo das rochas e valores de vulnerabilidade 

Unidades Geológicas Composição Litológica Peso 

Depósitos Litorâneos de Praia (N4lp) Areias quartzosas 3,0 

Depósitos Eólicos Litorâneos Não-Vegetados (N4eln) Areias quartzosas 3,0 

Depósitos Eólicos Litorâneos Vegetados (N4elv) Areias quartzosas 3,0 

Depósitos Aluvionares de Canal (N4ac) Areias quartzosas 3,0 

Depósitos Flúvio-Marinhos (N34fm) Areias finas, siltes e argilas 3,0 

Depósitos Arenosos e Areno-Argilosos (N4ar) Depósitos arenosos a areno-

argilosas inconsolidadas 

3,0 

Depósitos Marinhos e Continentais (N3mc) Arenitos 2,4 

Depósitos Aluvionares Antigos (N3a) Arenitos conglomeráticos e 

ferruginosos 

2,4 

GrupoBarreiras (ENb) Conglomerados 2,5 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros 
 

 

4.2.3 Geomorfologia 

 

 No que se refere à geomorfologia, a metodologia vale-se da morfometria, levando-se mais 

em consideração a amplitude altimétrica e a declividade do que a análise da morfografia. Isso 

ocorre, pois a altimetria e a declividade do terreno são determinantes para que haja energia 

potencial – a energia potencial está diretamente ligada à força exercida pela gravidade – suficiente 

para a descida de material de uma vertente. Sendo assim, quanto maior a altitude, maior será a 

energia potencial para a descida e, quanto mais inclinado o terreno, menor estabilidade o material 

terá, de forma que, altas altitudes aliadas a fortes inclinações do terreno tornarão mais fácil e veloz 

a descida dos materiais que se encontram nas vertentes tornando este ambiente mais instável. 

 Para a elaboração dos mapas de altimetria e declividade foi utilizado o levantamento 

topográfico (curvas de nível) com equidistância de um metro entre as isolinhas, cedido pela 

Prefeitura Municipal de Natal e adquirido através de imagens aéreas, obtidas junto ao Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR). A partir do processamento dos dados 

através do sistema informações geográficos Arcgis 9.3, foi possível determinar a morfometria da 

cidade. 



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        99 

 Seguindo a metodologia, a altimetria pode ser dividida em 21 classes de vulnerabilidade 

conforme a altitude, ou seja, quanto mais alta a vertente maior será o grau de vulnerabilidade. 

Contudo, a cidade de Natal apresenta altitude máxima de 120 metros, assim foram estabelecidas 

12 classes de vulnerabilidade como pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 09: Valores de vulnerabilidade para altimetria 

Amplitude 

Altimétrica 

(m) 

Vulner./ 

estabilidade 

Amplitude 

Altimétrica 

(m) 

Vulner./ 

estabilidade 

<20 1,0 67,5 – 77 1,6 

20 - 29,5 1,1 77 - 84,5 1,7 

29,5 – 39 1,2 84,5 – 94 1,8 

39 - 48,5 1,3 94 - 103,5 1,9 

48,5 – 58 1,4 103,5 – 113 2,0 

58 - 67,5 1,5 113 - 122,5 2,1 

Fonte: CREPANI (2001), Adaptado por MEDEIROS (2014). 

 

Quanto maior for a amplitude altimétrica, maior será a energia potencial envolvida no 

sistema, fazendo com que o material fiável ou inconsolidado encontrados nas partes mais altas 

adquira mais energia cinética durante a descida e, consequentemente maior capacidade erosiva, 

devido à velocidade com que vão percorrendo a vertente das áreas mais elevadas para as mais 

rebaixadas. Do contrário, quanto menor for a amplitude altimétrica, a velocidade de descida do 

material será menos erosiva e, consequentemente, terá o favorecimento da pedogênese neste 

ambiente.  

 O relevo de Natal é composto basicamente por: dunas fixas e móveis, que podem 

encontrar-se sobrepostas aos tabuleiros costeiros; e os tabuleiros costeiros, por sua vez, são 

notados principalmente aflorados na condição de falésias.  As áreas mais rebaixadas da cidade 

estão localizadas ao longo da planície flúvio-marinha do rio Potengi, que divide a região norte da 

cidade das demais regiões administrativas; na planície costeira ao longo do litoral; planície fluvial 

do rio Pitimbu na região sul e rio Doce na região Norte; e as planícies lacustres, sendo as mais 

significativas as lagoas situadas na zona norte da cidade.   
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Como mostrado no mapa 13, as maiores altitudes da cidade são encontradas ao longo das 

dunas fixas que são depósitos de origem marinha e/ou continental remoldados por ventos e fixados 

por vegetação. As dunas fixas com as maiores altitudes estão dispostas principalmente no Parque 

das Dunas (Zona de Proteção Ambiental/ ZPA-02); Parque da Cidade (ZPA- 01); próximo ao 

antigo aterro sanitário de Cidade Nova (ZPA-04) e nas dunas que formam o Morro do Careca 

(ZPA-06). 
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Mapa 13: Hipsometria de Natal. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012), PRODETUR (2006). 
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 Os tabuleiros costeiros são caracterizados por apresentarem altitudes relativamente baixas, 

variando entre 30m e 100m; estão associados a terrenos sedimentares, no caso de Natal ao Grupo 

Barreiras. Têm relevo de topo aplainado e, na capital potiguar, encontra-se recoberto por depósitos 

arenosos, dunas fixas e móveis. Seu limite é escarpado e formam falésias vivas ou inativas. 

Dispostos sobre o tabuleiro costeiro estão inseridas as planícies aluvionares do rio Pitimbu e do 

estuário do rio Potengi. 

 O rio Potengi tem influência marinha por 20km a partir da desembocadura, formando 

assim a planície flúvio-marinha. Esta planície conta com cotas altimétricas baixas, com até 10 

metros, sendo assim, uma área constantemente inundável, favorecendo o desenvolvimento do 

manguezal que recobre toda a extensão da planície fluvio-marinha do rio Potengi. 

 Desaguam no rio Potengi o Riacho das Quintas, também conhecido por Riacho das 

Lavadeiras, que é de pequeno porte, não atingindo meio quilômetro de extensão; e o Riacho (ou 

canal) do Baldo com 4,7 km² na região leste da cidade. Este canal atravessa avenidas importantes 

da capital, entre elas a Avenida Prudente de Morais e Avenida Rio Branco, que são densamente 

ocupadas e com forte impermeabilização do solo urbano. Devido às recorrentes inundações o 

riacho foi canalizado em formato trapezoidal, contudo, ainda há episódios de inundações, 

principalmente a jusante, na comunidade do Passo da Pátria. 

 O rio Pitimbu possui menor porte se comparado ao Potengi, contudo, contribui com 

abastecimento de água nas zonas sul, leste e oeste da cidade. Encontra-se ao sul de Natal, entre os 

bairros Planalto e Pitimbu, limitando Natal com o município de Parnamirim. Pertence à bacia 

hidrográfica do rio Pirangi, sendo alimentado por ressurgência de águas subterrâneas dos 

sedimentos do Grupo Barreiras (MEDEIROS, 2001). 

 O rio Doce também não é extenso, com cerca de 14km, tampouco volumoso, entretanto, a 

forte ocupação de suas margens descaracterizou a mata ciliar e contribuiu para o assoreamento do 

seu leito. Este rio é alimentado pelas águas superficiais da lagoa de Extremoz e, assim como no rio 

Pitimbu, por ressurgência de águas subterrâneas do Barreiras. Uma vez que o talvegue está mais 

rebaixado que o nível estático das águas subterrâneas, durante a estação chuvosa, o volume de 

água aumenta consideravelmente, ocasionando inundações. 

Aprisionadas entre os cordões interdunares, encontram-se as lagoas naturais da cidade, que 

são afloramentos do aquífero Dunas/ Barreiras ou que surgem a partir das elevadas precipitações 

pluviométricas. A forte ocupação urbana nas áreas entorno das lagoas impermeabiliza o solo 

fazendo com que o aporte hídrico que escoa superficialmente aumente e, consequentemente, 

acarrete o transbordo das lagoas, contribuindo para ocorrência de alagamentos. 
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Conforme Medeiros (2001), a cidade conta com áreas que formam depressões fechadas, 

sendo possível a formação de sub-bacias confinadas, onde as precipitações pluviométricas que 

escoam superficialmente sejam ali direcionadas formando áreas alagadas. Um exemplo dessas 

depressões é a Avenida Salgado Filho, nas proximidades da Praça de Mirassol, que por diversos 

anos, em períodos chuvosos, acumulava elevadas quantidades de água, tonando-se uma lagoa. Só 

com obras de drenagem urbana esse inconveniente ficou sanado. 

 Na elaboração do mapa de vulnerabilidade para a altimetria (mapa 14), foram levadas em 

consideração as elevadas altitudes, como também as planícies de inundação como sendo de 

vulnerabilidade muito alta, uma vez que planícies, áreas sujeitas à inundação e de intensa 

morfodinâmica são de grande instabilidade. Para delimitar as áreas de inundação e alagamentos, 

adotou-se o critério utilizado por Medeiros (2001), no qual afirma que as lagoas dispostas na 

capital potiguar estão inseridas em cotas altimétricas entre 5,0 a 29,0 metros e, Pereira (2012), 

constatou que as áreas com altitudes inferiores a 29,0 metros, na capital potiguar, possuem 

recorrência de inundações e alagamentos quando em precipitações a partir de 200mm/ mês. 

A declividade atua como fator preponderante sendo definida como a inclinação do relevo 

em relação ao horizonte (GUERRA, 2008). Para entender como a declividade atua como fator 

preponderante para a morfogênese é preciso apreender, primeiramente, que todo corpo recebe a 

influência de diversas forças. Para que haja um deslizamento, por exemplo, é preciso que o 

somatório das forças que atuam na matéria seja diferente de zero, uma vez que, para existir o 

movimento, a força de resistência deverá ser menor. Assim, quanto maior o ângulo da inclinação, 

maior deverá ser a atuação da força de resistência contra a gravidade e demais forças contrárias 

para manter o sistema em equilíbrio. 

Crepani (2001) explica que quanto maior a declividade mais rápida será a transformação 

de energia potencial em energia cinética das águas pluviais e assim, maior a velocidade das 

massas de água e sua capacidade de transporte prevalecendo, portanto, a morfogênese.  

Como pode ser analisada no mapa 15, a cidade de Natal apresenta graus de declividade 

baixos na maior parte de seu território, não passando dos 6%. Entretanto, nas porções onde são 

encontrados os cordões interdunares, a declividade pode passar dos 50 %, principalmente nas 

vertentes a sotavento, sendo de grande instabilidade. 
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Mapa 14: Vulnerabilidade Altimetria. 
Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012), PRODETUR (2006). 
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Mapa 15: Declividade de Natal.  

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012), PRODETUR (2006). 
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Para a confecção do mapa de vulnerabilidade da declividade de Natal foram adotados os 

critérios da tabela a seguir, que parte do pressuposto que as áreas com pequenos ângulos de 

inclinação – menor que 2% – teriam valor de vulnerabilidade muito baixo, ou seja, equivalente a 

1,0, prevalecendo a pedogênese. Do contrário, foram classificadas com vulnerabilidade muito alta 

as áreas em que os ângulos de inclinação fossem superiores a 50%, logo, com valoração igual a 

3,0.  

 

Tabela 10: Classes de declividade com os respectivos valores da escala de vulnerabilidade 

Classes Morfométricas Declividade (%) Valores de Vulnerabilidade 

Muito Baixo <2 1,0 

Baixo 2 – 6 1,5 

Médio 6 – 20 2,0 

Alto 20 – 50 2,5 

Muito Alto >50 3,0 

Fonte: CREPANI (2001), Adaptado por MEDEIROS (2014). 

 

Já para elaboração do mapa de vulnerabilidade no tocante a geomorfologia, fez-se uma 

média aritmética das variáveis declividade e amplitude altimétrica, a partir da sobreposição dos 

mapas que foram confeccionados anteriormente. 

Através da média aritmética dos valores da declividade e da altimetria chegou-se ao mapa 

de vulnerabilidade geomorfológica (mapa 17). A partir dele pode-se inferir que, apesar da altitude 

relativamente baixa das feições geomorfológicas da cidade, os altos valores de declividade 

encontrados, sobretudo nas dunas, foram responsáveis pela elevada vulnerabilidade destas áreas. 

Já as porções com cotas altimétricas propensas ao acúmulo de águas pluviais ou a inundações, que 

foram classificadas como sendo de muito alta vulnerabilidade no tocante as altitudes, tiveram o 

grau de vulnerabilidade amenizada para baixa vulnerabilidade, uma vez que, a partir da 

sobreposição dos mapas, é possível notar que se trata de planícies, logo, possuem baixo grau de 

declividade. 
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Mapa 16: Vulnerabilidade Declividade. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012), PRODETUR (2006). 
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 Mapa 17: Vulnerabilidade Geomorfologia 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do CPRM (2012), PRODETUR (2006). 
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Onde estão dispostas as dunas vegetadas da cidade encontram-se as áreas com maiores 

graus de vulnerabilidade, podendo atingir o valor equivalente a 3,0. Contudo, estas são áreas com 

baixa ou nenhuma ocupação, por se tratarem de zonas de proteção ambiental da cidade, porém, 

não estão livres da pressão urbana exercida no entorno, com algumas invasões e construções 

impróprias. 

Circundando as áreas de muito alta vulnerabilidade encontram-se as áreas de alta 

vulnerabilidade, podendo-se identificá-las pela cor amarela e verde-limão. Estas são porções com 

cotas altimétricas menos elevadas e com graus de declividade menor se comparadas às primeiras, 

entretanto, em muitas destas dunas há ocupação irregular. 

A maior parte da cidade possui médio grau de vulnerabilidade, coincidindo com as áreas 

onde há forte adensamento urbano, pois as dunas que haviam outrora foram aplainadas para dar 

lugar ao crescimento da capital norte rio-grandense.  

Por sua vez, as planícies lacustres, flúvio-marinha e fluviais, apesar da alta vulnerabilidade 

para a ocorrência de alagamentos e inundações, foram classificadas como sendo de baixa 

vulnerabilidade devido o baixo grau de declividade que apresentam. 

A tabela abaixo resume as principais formas de relevo encontradas na cidade, fazendo uma 

comparação entre as características morfográficas e morfométricas, além de escalonar o grau de 

vulnerabilidade destas unidades. 

Tabela 11: Resumo das unidades do relevo e valores de vulnerabilidade 
Unidades 

Geomorfológicas Morfografia Morfometria Peso 

Dunas Fixas (Adf) 

Depósitos de origem marinha e/ou 
continental remoldados por ventos e 
fixados por vegetação. 

Altimetria podendo atingir 
120m e declividade 
podendo passar dos 50% a 
sotavento. 

3,0 

Dunas (Ad) 
Depósitos de origem marinha e/ou 
continental remoldados por ventos. 

Altimetria podendo atingir 
entre 85m e 90m. 
Declividade >20% e <50%. 

2,9 

Tabuleiros Costeiros 
(t51/t52) 

Formas tabulares: relevo de topo plano, 
com diferentes ordens de grandeza e 
profundidade e aprofundamento de 
drenagem, separados geralmente por 
vales e fundo plano.  

Aprofundamento de 
drenagem igual a 51 (muito 
fraca) e 52 (fraca), com 
ordem de dissecação maior 
que 3.750m e menor ou 
igual a 12.750m. 

1,5 

Planície Flúvio-
Marinha (Apfm) 

Áreas planas resultante da combinação 
de processos de acumulação fluvial e 
marinha, geralmente sujeitos a 
inundações periódicas com vegetação de 
mangue. 

Altimetria não passando 
dos 10m e declividade 
>6%. 2,5 

Planície Fluvial 
(Apf) 

Área plana resultante de acumulação 
fluvial sujeita a inundações periódicas. 
Ocorre nos vales com preenchimento 
aluvial. 

Altimetria não passando 
dos 45m e declividade 
>6%. 2,5 
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Planície Lacuste 
(Apl) 

Área plana resultante de processos de 
acumulação lacustre, comportando 
lagos, cordões arenosos e diques 
marginais. 

Altimetria não passando 
dos 45m e declividade 
>6%. 2,0 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do Projeto RADAMBRASIL (1981). 

 

4.2.4 Pedologia 

 

Por se embasar na morfodinâmica, a metodologia leva em consideração a maturidade do 

solo, uma vez que, solos mais antigos são mais decompostos e, consequentemente mais profundos, 

permitindo uma maior estabilidade frente aos agentes erosivos. Outros fatores relevantes são a 

estrutura do solo, o teor de argila presente e a permeabilidade.  

A pedologia será fator preponderante para classificar uma área de vulnerabilidade nesta 

metodologia, pois as características do solo indicarão o grau da morfodinâmica das unidades da 

paisagem, despontando se há o prevalecimento da morfogênese sobre a pedogênese ou o contrário. 

Para o mapeamento dos tipos de solos da cidade de Natal na escala desejada neste trabalho 

foram utilizadas as informações obtidas do IDEMA-RN, as quais contam com dados em escala 

1:500.000. Estes dados foram processadas no programa SIG Arcgis 9.3, sendo necessária a 

adaptação deste mapeamento original a partir da vetorização com auxílio de interpretação de 

imagem do satélite Worldview-2 (2010), dados altimétricos com isolinhas de um metro de 

equidistância impetradas pelo PRODETUR e dados das perfurações dos poços efetuados pela 

Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) por toda a cidade. 

Para o desenvolvimento dos solos é necessária a atuação do clima e dos seres vivos sobre o 

material de origem (que pode ser mineral ou orgânico); o relevo como condicionante de 

estabilidade para que o material possa se desenvolver in situ, e o tempo, sabendo-se que são 

necessários  muitos anos para que haja a formação de um tipo de solo maduro. Esses agentes 

fazem com que cada tipo de solo possua características intrínsecas que refletirão diretamente em 

outros aspectos da paisagem natural, como o tipo de vegetação; a capacidade de infiltração da 

água, e consequentemente nos processos erosivos.  

Como é possível observar no mapa 18, a capital norte rio-grandense conta com os 

seguintes tipos de solos: 

Neossolos Quartzarênicos (RQ), que são caracterizados por não manter contato lítico em 

até 50 cm de profundidade; possui sequência de horizonte A-C; com areias grossas ou finas, 

essencialmente quartzosas, até a profundidade de, no mínimo 150 cm. Apesar de jovens, são solos 

extremamente profundos, não hidromórficos e excessivamente drenados.  Estes solos estão 
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associados a relevos planos, suave ondulado, ondulado e forte ondulado, sendo encontrados 

formando as dunas fixas ou móveis, além da faixa de praia. 

Neossolos Flúvicos (RY) são solos formados a partir da deposição de sedimentos fluviais 

não consolidados e de granulometria variada. São pouco desenvolvidos, porém podem ter 

profundidade variando entre moderadamente profundos a muito profundos. Os neossolos flúvicos, 

contam com morfologia diversificada podendo variar localmente devido, principalmente, ao 

material de origem desse solo. São solos com drenagem imperfeita ou moderada e textura 

indiscriminada, podendo com isso, apresentar horizonte glei, horizontes de coloração pálida, ou 

com mosqueados característicos de redução. Estes solos são achados nas várzeas dos rios e estão 

ligados a relevos planos. 

Os Gleissolos (G), verificados ao longo do estuário do rio Potengi, são caracterizados por 

serem solos hidromórficos com acúmulo de água permanentemente (pois são mal ou muito mal 

drenados), propiciando uma forte gleização devido os processos de redução do ferro e forte 

presença de altos teores de carbono orgânico, implicando na coloração acinzentada, azulada ou 

esverdeada. No caso do estuário do rio Potengi, este solo apresenta horizonte de caráter sálico. São 

solos que ocorrem sob vegetação hidrófila. 

Os Latossolo Amarelo (LA) estão dispostos sobre os tabuleiros; têm como particularidade 

a presença de horizonte B latossólico, formado por material mineral. É um solo com elevado grau 

de intemperização, consequentemente evoluídos, bem desenvolvidos e muito profundos, podendo 

ser fortemente drenados. São amarelos com matizes do horizonte B entre 7,5YR ou mais amarelo, 

devido às baixas quantidades de óxidos de ferro (goethita) e de alumínio (gibbsita). 
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Mapa 18: PI Pedologia. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da CAERN (2013), PRODETUR (2006), IDEMA-RN 
(2005), Imagens Worldview-2 (2010). 
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O grau de vulnerabilidade para cada tipo de solo irá variar conforme o estágio de 

desenvolvimento que o mesmo apresenta. Assim, os solos mais maduros foram classificados com 

graus de vulnerabilidade próximos a 1,0, ou seja, como estáveis, pois neles prevalecem os 

processos pedogenéticos. Já os solos formados a partir de depósitos recentes, são mais jovens e 

com o favorecimento dos processos erosivos, consequentemente foram classificados com valores 

próximos a 3,0, ou vulneráveis. A tabela a seguir indica qual valor de vulnerabilidade para cada 

tipo de solo. 

 

TABELA 12 - Valores de vulnerabilidade/estabilidade dos solos 

Classes do solo Vulnerabilidade 

Latossolos Amarelos                                                                   
Latossolos Vermelho-Amarelos       
Latossolos Vermelhos                     
Latossolos Brunos                           
Latossolos (...) Húmicos                  
Latossolos Bruno (...) Húmicos 

1,0 

Argissolos                                        
Argissolos Luvissolos Alissolos Nitossolos       
Argissolos Nitossolos                      
Luvissolos                                   
Chernossolos                                  
Planossolos                                   
Espodossolos 

2,0 

Cambissolos 2,5 

Neossolos Litólicos                                
Neossolos Flúvicos                           
Neossolos Regolíticos                            
Neossolos Quartzarênicos               
Vertissolos                                    
Organossolos                                       
Gleissolos Plintossolos                     
Gleissolos                                      
Plintossolos                                  
Afloramento Rochoso 

3,0 

Fonte: Crepani (2001) adaptado por Marysol Medeiros 

  

 A partir dos valores contidos na tabela a cima, foi possível elaborar o mapa de 

vulnerabilidade no tocante à pedologia como mostrado a seguir. 
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Mapa 19: Vulnerabilidade Pedologia. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da CAERN (2013), PRODETUR (2006), IDEMA-RN 
(2005), Imagens Worldview-2 (2010). 
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A partir dos tipos pedológicos contemplados nos mapas acima, é possível observar que na 

área de estudo estão presentes solos com classificação equivalente aos dois extremos de 

vulnerabilidade seguindo a metodologia. 

Os solos mais estáveis e classificados como de sendo de muito baixa vulnerabilidade (com 

valor de vulnerabilidade igual a 1,0) na cidade de Natal, são os Latossolos Amarelos, pois são 

solos porosos, geralmente com textura arenosa e permeabilidade que garantem a percolação da 

água, tornando-os solos fortemente drenados e lixiviados. São maduros e sua coloração amarela se 

dá pela ausência de óxidos de ferro. 

Os Gleissolos, Neossolos Quartzarênicos e os Neossolos Flúvicos são considerados de 

muito alta vulnerabilidade, sendo solos instáveis e de valoração igual a 3,0. São solos pouco 

desenvolvidos e com características bem distintas para serem assim qualificados.  

Os Neossolos Quartzarênicos são excessivamente drenados devido à sua textura arenosa 

que permite a alta porosidade, pois são compostos essencialmente por grãos de quartzo com pouca 

agregação entre as partículas além da escassa quantidade, ou até mesmo ausência, de matéria 

orgânica e argila. São solos profundos, contudo, o material friável que o compõem torna-o 

susceptível à erosão através, sobretudo do transporte eólico. 

Os Neossolos Flúvicos são solos pouco desenvolvidos, hidromóficos e formados por 

sobreposição de sedimentos aluviais recentes em camadas sem relações pedogenéticas entre si. 

Por se tratar de solos que podem ser facilmente transportados pela ação da água, foram 

classificados com muito alta vulnerabilidade. Os Gleissolos, assim como os Neossolos Flúvicos, 

são mal drenados, pouco desenvolvidos e passam maior parte do ano em contato com a água, 

sendo facilmente transportados pelos processos hidrodinâmicos, portanto, classificados como 

muito vulneráveis. 

A tabela a seguir resume o grau de vulnerabilidade e as principais características para cada 

tipo de solo mapeado na área em questão. 

 

 Tabela 13: Resumo dos tipos de solos e respectivos valores de vulnerabilidade 

Tipos de Solos Principais Características Peso 

Latossolo Amarelo (LA) Maduros, profundos, lixiviados, porosos e permeáveis 1,0 

Neossolo Quartzarênico (RQ) Jovens, partículas desagregadas, ausência de matéria orgânica 
e argila, excessivamente porosos e facilmente erodidos. 

3,0 

Neossolo Flúvico (RY) Pouco desenvolvido, mal drenado, pouco profundo.  3,0 

Gleissolos (G) Pouco desenvolvido, excessivamente mal drenado, pouco 
profundo.  

3,0 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros. 
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4.2.5 Vegetação e uso do solo 

 

A cobertura vegetal age como fixador do solo, uma vez que as raízes das plantas são 

capazes de impedir o movimento dos grumos de terra.  Além desse fator, solos expostos são mais 

vulneráveis às ações dos agentes intempéricos, tendo em vista que as copas das árvores atuam 

como uma camada protetora, impedido a radiação solar direta no solo, sendo propício o 

desenvolvimento da matéria orgânica e evitando o gotejamento direto das precipitações 

pluviométricas que possam causar o efeito “splash” que desagrega as partículas do solo. A 

vegetação impede a compactação do solo, promove a aeração, permeabilidade e porosidade do 

solo e dificulta o escoamento superficial concentrado, inibindo a erosão. 

 A confecção do mapa de Vegetação e Uso do Solo foi realizada por meio do 

processamento de imagens no programa SIG Arcgis 9.3, na qual houve a vetorização dos 

polígonos representando os diferentes usos e tipos de cobertura do solo com auxílio de 

interpretação de imagem do satélite Worldview-2 (2010) – que tem uma resolução espacial de até 

0,5 metros. Foram selecionadas as principais ocorrências de vegetação possíveis de serem 

analisadas na escala de mapeamento equivalente a 1:50.000, bem como as principais formas de 

uso do solo. Foi sobreposto a esta vetorização, o mapeamento realizado pela Defesa Civil 

Municipal com as áreas de risco da cidade. 

Como notado no mapa a seguir, a cidade de Natal conta com diversas lagoas, sejam elas 

naturais, que afloram a partir da ressurgência do lençol freático, ou artificiais para a captação de 

águas pluviais da drenagem urbana.  

Na região Oeste localiza-se o antigo lixão de Cidade Nova que se encontra ocupando as 

dunas entre os bairros de Cidade Nova e Felipe Camarão. Esta área foi assim destinada desde o 

ano de 1968, quando a prefeitura de Natal já designava os resíduos sólidos da cidade neste local a 

céu aberto. Só em 1983 fora implementado o Aterro Sanitário de Cidade Nova, no qual, havia 

apenas as características de um aterro controlado, contudo, a falta de material de recobrimento do 

lixo acarretou a destruição das dunas no entorno. Conforme dados da Prefeitura do Natal, os 

resíduos sólidos foram dispostos em um local com apenas trinta hectares há décadas, com o 

aterramento de aproximadamente 04 milhões de toneladas de lixo até 1997, o que formou uma 

camada de lixo entre 10 a 18 metros de altura. Desde 2004 a área do antigo lixão de Cidade Nova 

serve como transbordo, onde o lixo coletado é lançado temporariamente até seu destino final no 

aterro sanitário controlado em Ceará-Mirim. Entretanto o grande volume de resíduos (cerca de 700 

toneladas/ dia) faz com que a situação do antigo lixão não mude, de modo que, na atualidade, 

ainda seja possível encontrar catadores, ausência de material de recobrimento do lixo e falta de 
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cercas de proteção. Esta área não tem capacidade de receber mais resíduos, tendo vista que 

praticamente 100% da capacidade do local já foi utilizada e a camada de lixo antigo encontra-se 

espessa, impedindo a construção de uma nova célula. Além disso, se localiza em uma área de 

adensamento urbano crescente e está disposta sobre dunas, em que o chorume do lixo é facilmente 

absorvido pelo solo, contaminando assim, o aquífero. (PREFEITURA DO NATAL, 1997). As 

imagens a seguir ilustram o que foi supracitado. 

 

 
Figura 23: Imagens da duna do lixão de Cidade Nova/ Cidade Nova – Planalto. À esquerda indicado pela seta, área 
de transbordo do aterro sanitário de Natal, antigo lixão de Cidade Nova, e ao lado da duna, construção de condomínio 
residencial. À direita: duna que abriga o antigo lixão de Cidade Nova com camada considerável de entulho, e no sopé 
da duna, concentração de lixo que é transportado pelo vento (devido à falta de telas de proteção) ou por catadores. 
Fonte: arquivo pessoal da autora, maio de 2013. 
 

Na década de 1970 foi criado o Projeto Camarão, com o intuito de promover a 

carcinicultura no estado. Assim, esta atividade econômica passou a ocupar as áreas de mangue ao 

longo dos estuários presentes no Rio Grande do Norte. Com o estuário do rio Potengi não foi 

diferente, no qual o manguezal, sobretudo na porção mais a norte, teve extensas áreas devastadas 

para dar lugar aos tanques de criação das larvas de camarão.  

 

 
Figura 24: Área destinada ao cultivo de camarão no bairro Salinas. Tanques de carcinicultura ocupando o espaço que 
outrora encontrava-se o manguezal. Fonte: Google Earth. 

 

Área de transbordo de Cidade Nova 

Área de transbordo de Cidade 

Nova 
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As áreas densamente urbanizadas, como o próprio nome já menciona, são aquelas com a 

presença de equipamentos urbanos, com forte adensamento populacional e residencial, além disso, 

geralmente são acompanhadas de áreas com intensa impermeabilização dos solos seja devido à 

pavimentação ou pela excessiva quantidade de construções. As áreas em processo de ocupação são 

assim denominadas por serem áreas adjacentes a porções de ocupação consolidadas com razoável 

infraestrutura ou áreas de expansão periféricas, distantes do núcleo urbanizado, com baixa 

densidade de ocupação e desprovidas de infraestrutura básica. As áreas de risco aqui elencadas, 

são aquelas mapeadas pela Defesa Civil Municipal e que, geralmente, apresentam moradias com 

condições precárias de engenharia, bem como em áreas de ocupação irregular ou de adensamento 

urbano elevado e pouca infraestrutura. 

No tocante aos tipos florísticos encontrados na cidade, pode-se mencionar os seguintes: 

Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) que é encontrada na cidade apenas no Parque 

das Dunas. Tem por característica se desenvolver em regiões com temperaturas acima de 25ºC e 

elevadas precipitações (como pode ser observado no mapa da distribuição das precipitações na 

cidade de Natal, esta vegetação encontra-se em uma zona com médias pluviométricas acima de 

1600mm por ano), também pode ser conhecida como floresta pluvial. Em Natal, é encontrada a 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, pois se trata de uma formação florestal situada ao 

nível do mar, na planície costeira, com variação de altitude entre 5 a 100 metros, recobrindo 

tabuleiros do Grupo Barreiras. Os principais gêneros florísticos encontrados são Ficus, Alchornea, 

Tabebuia e Tapirira guianensis (IBGE, 1991). 

    

  
Figura 25: Remanescentes da mata Atlântica na cidade de Natal. À esquerda residência ocupando as bordas do 
Parque da Cidade, sendo possível ver ao fundo a Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas. À direita: casas 
ocupando área onde outrora encontrava-se a Mata Atlântica. Fonte: Arquivo pessoal, setembro de 2013. 

 

Fazem parte das Formações Pioneiras aqueles tipos florísticos que se desenvolvem em 

substratos pedologicamente instáveis devido as constantes sedimentações do terreno. Elencam 
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neste grupo: A Floresta Esclerófila (Restinga Arbórea ou Arbustiva) sofre influência marinha e é 

responsável pela fixação das dunas que estão dispostas ao longo do litoral, praias e 

ocasionalmente terrenos do Grupo Barreiras que estão cobertos por Neossolos Quartzarênicos. Seu 

porte varia desde arbóreo a herbáceo. Conforme o IBGE (1991), a restinga arbórea é formada por 

arvoretas e algumas poucas árvores de menor porte, com copas bem desenvolvidas e irregulares, 

sendo facilmente encontrada a espécie Anacardium occidentale (cajueiro). O que muda 

basicamente da restinga arbórea para a restinga arbustiva é o porte da vegetação; nelas são 

possíveis encontrar a dominância de caméfitas dispostas ora espaçadamente, ora de forma mais 

densa sobre o estrato herbáceo-graminóide descontínuo. No geral, a restinga é composta por 

espécies com folhas esclerófilas, raízes longas e bem ramificadas. Já a restinga de porte herbáceo é 

encontrada próxima ao mar, com densidade variável e tendo como principais representantes a 

Ipomoea pes-caprae (salsa-de-praia) e Paspalum vaginatum (capim-de-praia) (IBGE, 1991). 

A fisionomia dessa vegetação é bastante heterogênea com vários extratos (como pode ser 

observado na imagem 26), sendo possível encontrar nas partes mais altas das dunas tipos lenhosos, 

de porte arbustivos intercalados por espécies herbáceas; nas encostas das dunas encontram-se 

frequentemente espécies arbustivas dispostas de forma densa, ao ponto das copas se encontrarem; 

já nos sopés das dunas os indivíduos de porte arbóreo estão abrigados. As principais espécies 

encontradas do estrato arbóreo são: Apuleia leiocarpa (Jitaí), Anacardium occidentale (Cajueiro), 

Hancornia speciosa (Mangabeira), Coccoloba latifólia (Cajueiro-bravo), Ceasalpina echinata 

(Pau-brasil), Spondias tuberosos (Umbuzeiro).  

 

 
Figura 26: Perfil esquemático das fisionomias das áreas de influência marinha (Restinga): 1) Arbórea; 2) Arbustiva; 
3) Herbácea. Fonte: RADAMBRASIL (1981). 

 

Também integram as Formações Pioneiras os Manguezais, sejam eles arbóreos ou de porte 

herbáceo. É uma vegetação exclusiva de ambientes salobros de influência flúvio-marinha; com 

indivíduos adaptados aos altos teores de salinidade, sendo facilmente encontradas ao longo das 

margens do estuário do rio Potengi as espécies Lagunculária racemosa (Mangue branco), 
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Rhizophora mangle (Mangue vermelho ou sapateiro) Avicennia Germinans (Mangue canoé). A 

vegetação é perenifólia, com altura média variando de 6 a 10 metros. 

 

  

Figura 27: Manguezal do estuário do rio Potengi. À esquerda manguezal próximo à ponte velha, na comunidade do 
Mosquito, bairro Nordeste. À direita: manguezal no bairro de Felipe Camarão. Fonte: Arquivo pessoal, setembro de 
2011. 

 

Os Campos de Várzea se encontram ao longo de rios e lagoas, no qual a água doce inunda 

os solos circunvizinhos os deixando úmidos durante todo ano com fisionomia diversificada ora 

encontrando-se esparsa, ora densa e altura entre 0,3 metros e 2 metros. A Floresta ciliar sem 

carnaúba encontra-se ao longo do rio Pitimbu e rio Doce e ocupa uma faixa não excedendo 

algumas dezenas de metros; em alguns trechos se apresenta densa e exuberante, perenifólia, 

podendo seu dossel atingir entre 8 e 15 metros e algumas árvores atingindo 25 metros. 

As Superfícies Arenosas estão basicamente relacionadas às dunas sem vegetação e, salvo 

algumas exceções aos solos expostos que podem ser encontrados ao longo da cidade. O mapa 

abaixo espacializa os diferentes tipos de vegetação e usos que são encontrados dispostos no 

substrato da cidade de Natal. 
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Mapa 20: PI Vegetação e Uso do Solo. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do IBGE (2010), Defesa Civil Municipal (2012), Imagens 
Worldview-2 (2010). 
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A metodologia original não incorpora as áreas urbanas, entretanto, tendo em vista que a 

capital potiguar apresenta forte adensamento urbano foi-se necessário adaptá-la de forma que este 

elemento tão significativo fosse contemplado. Para tanto, foi preciso apenas a vetorização das 

áreas de ocupação urbana conforme seu estágio de adensamento. 

A ação do homem infere modificações na paisagem e na sua dinâmica natural, assim, todos 

os usos do solo foram classificados com vulnerabilidade muito alta, variando apenas o valor. 

Apresentando o valor extremo de vulnerabilidade, equivalente a 3,0, encontra-se as áreas de risco 

mapeadas pela Defesa Civil Municipal, que apresentam deficiência no padrão de urbanização, 

elevada precariedade das moradias que por sua vez, estão localizadas em áreas de risco ambiental. 

Também pela falta de infraestrutura urbana adequada, foram classificados com vulnerabilidade 

igual a 3,0 as áreas em processo de ocupação, tendo em vista que se tratam de áreas sem 

pavimentação, drenagem, iluminação pública e demais equipamentos urbanos fazendo com que a 

ausência destes causem diversos transtornos a população ali residente. A área do antigo lixão de 

Cidade Nova também recebeu o mesmo valor de vulnerabilidade devido o grande risco de 

contaminação que apresenta como também pelo impacto ambiental que causou durante anos e 

ainda não cessou. As áreas densamente urbanizadas tiveram grau de vulnerabilidade equivalente a 

2,9 pois, apesar da elevada impermeabilização do solo, apresentam porções com condições 

adequadas de infraestrutura urbana. Já os viveiros de carcinicultura receberam valores 

equivalentes a 2,8 por se tratar de uma atividade que afeta sobremaneira o desenvolvimento do 

manguezal, podendo causar contaminações da água do estuário e consequentemente de toda a 

cadeia alimentar que ali vive. 

As lagoas também foram classificadas com muito alta vulnerabilidade, e valor igual a 3,0, 

tendo em vista que a maioria delas estão dispostas em áreas de forte adensamento urbano e, além 

do mais, facilmente transbordam atingindo todas as construções que as circundam. Os solos 

arenosos, ou solos expostos também foram assim classificados devido à susceptibilidade que estes 

possuem para o desencadeamento da morfogênese, bem como as áreas com restinga herbácea, 

visto que se trata de uma vegetação que se desenvolve em solos de forte sedimentação e pouco 

estáveis. 

A densidade da cobertura vegetal é o fator preponderante para se estabelecer as classe de 

vulnerabilidade. Dessa maneira a restinga arbustiva fora classificada com alta vulnerabilidade e 

valor igual a 2,6, pois seu porte não garante a densidade necessária para proteger completamente o 

solo dos agentes intempéricos.  



Dissertação de Mestrado /PPGE /UFRN                                                        123 

Com valores equivalentes a 1,7 e exibindo consequentemente vulnerabilidade baixa devido 

à densidade da cobertura vegetal que apresentam estão os campos de várzea com porte arbustivo, a 

restinga arbórea, a floresta de manguezal e a floresta ciliar. 

Devido a elevada densidade da vegetação que protege de forma salutar o solo no qual está 

sobreposto, a Floresta Ombrófila Densa foi classificada com muito baixa vulnerabilidade e 

recebeu valor equivalente a 1,0. 

 

Tabela 14: Resumo das coberturas vegetais e dos usos do solo e respectivos valores de 
vulnerabilidade 

Tipos de Uso/ vegetação Principais Características Peso 

Floresta Ombrófila Densa em 
Terra Baixas 

Floresta Atlântica. Com densidade de vegetação alta que 
protege o solo. 

1,0 

Campos de Várzea de porte 
arbustivo 

Encontram-se ao longo de rios e lagoas, com presença 
de água doce inundando os solos circunvizinhos 
deixando-os úmidos, com fisionomia diversificada ora 
encontrando-se esparsa, ora densa e altura entre 
0,3metros e 2 metros.  

1,7 

Floresta ciliar sem carnaúba Encontra-se ao longo dos rios e ocupa uma faixa não 
excedendo algumas dezenas de metros; em alguns 
trechos se apresenta densa e exuberante, perenifólia. 

1,7 

Floresta de Manguezal Encontra-se no estuário do rio Potengi, de fisionomia 
uniforme e altura variando entre 6 a 10m, perenifólia. 
Atualmente encontra-se bem degradada. 

1,7 

Floresta Esclerófila ou 
Restinga Arbórea 

É facilmente encontrada fixando as Paleodunas da 
cidade, apresenta folhas esclerófilas que caem no período 
mais seco do ano, deixando o solo mais exposto à erosão, 
porém o porte arbóreo tem maior capacidade de proteção 
do solo. 

1,7 

Floresta Esclerófila ou 
Restinga Arbustiva 

É facilmente encontrada fixando as Paleodunas da 
cidade, apresenta folhas esclerófilas que caem no período 
mais seco do ano, deixando o solo mais exposto à erosão. 

2,6 

Viveiros de Carcinicultura Ocupa áreas de mangue do estuário do rio Potengi, no 
qual o manguezal, teve extensas áreas devastadas para 
dar lugar aos tanques de criação das larvas de camarão. 

2,8 

Área densamente urbanizada Áreas de forte pressão urbana, com algumas áreas sem 
planejamento adequado. Forte impermeabilização do 
solo. 

2,9 

Lagoas Afloram a partir da ressurgência do lençol freático, ou 3,0 
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são artificiais para a captação de águas pluviais da 
drenagem urbana. A maioria está dispostas em áreas de 
forte adensamento urbano e facilmente transbordam 
atingindo todas as construções que as circundam. 

Áreas de rico Áreas sem planejamento adequado e carente em 
infraestruturas básicas como esgotamento sanitário, 
pavimentação e drenagem, bem como precárias 
condições de habitações localizadas em áreas de grande 
vulnerabilidade.  

3,0 

Restinga Herbácea A restinga de porte herbáceo é encontrada próxima ao 
mar, com densidade variável e tendo como principais 
representantes as gramíneas. 

3,0 

Área em processo de ocupação Adjacentes a porções de ocupação consolidada com 
razoável infraestrutura ou áreas de expansão 
periféricas, distantes do núcleo urbanizado, com baixa 
densidade de ocupação e desprovido de infraestrutura 
básica. 

3,0 

Aterro de Cidade Nova Não tem capacidade de receber mais resíduos, se 
localiza em uma área de adensamento urbano crescente 
e está disposto sobre dunas, no qual o chorume do lixo 
é facilmente absorvido pelo solo contaminando o 
aquífero 

3,0 

Superfície Arenosa Apresentam solo completamente exposto e 
completamente vulnerável as ações intempéricas. 

3,0 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros. 

 

O mapa a seguir destaca a vulnerabilidade referente a cada tipo de cobertura vegetal, bem 

como para cada padrão de uso do solo.   
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Mapa 21: Vulnerabilidade para Vegetação e Uso do Solo. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do IBGE (2010), Defesa Civil Municipal (2012), Imagens 
Worldview-2 (2010). 
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4.3 Espacialização do Índice de Vulnerabilidade Ambiental de Natal 

 

A elaboração do Índice de Vulnerabilidade Ambiental resultou da sobreposição dos mapas 

temáticos confeccionados anteriormente com os Planos de Informações de cada componente da 

paisagem. Para tanto, utilizou-se a ferramenta Field Calculator, do programa SIG Arcgis 9.3, no 

qual realizou a média aritmética da interseção dos polígonos contendo dados dos cinco Planos de 

Informações.  

A partir da análise realizada do mapa de vulnerabilidade ambiental (mapa 22) percebe-se 

que os valores de vulnerabilidade ambiental para a cidade variam entre média a muito alta, sendo 

as áreas classificadas com média vulnerabilidade aquelas onde a ocupação urbana é menor ou 

inexistente.  

Apesar de mostrar-se um tanto quanto alarmante, a vulnerabilidade ambiental de Natal não 

deixa de ser elevada, tendo em vista que o substrato no qual a cidade se desenvolveu é composto 

basicamente por material inconsolidado e de fácil transporte, sobretudo eólico. Por um lado, o 

terreno arenoso facilita a infiltração da água evitando o acúmulo superficial; todavia, o 

crescimento urbano da cidade impermeabilizou áreas que outrora eram cobertas por dunas; não 

esquecendo de mencionar que, para dar lugar à expansão urbana, várias lagoas naturais foram 

aterradas e por constituírem terrenos com cotas altimétricas mais baixas, as construções dispostas 

nestas antigas lagoas são constantemente alagadas quando em períodos de precipitações mais 

intensas. Bairros como Lagoa Seca e Lagoa Nova foram assim nomeadas devido às lagoas que 

continham. O Centro Administrativo de Estado, por exemplo, foi construído sobre lagoas 

aterradas e em épocas de chuva as consequências podem ser alagamentos como mostrado na 

imagem abaixo. 

 

 
Figura 28: Centro Administrativo do RN após chuvas na década de1990. Fonte: Google Imagens. 
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 Os maiores valores de vulnerabilidade estão dispostos nas encostas das dunas, devido não 

apenas ao tipo de material que constitui estas feições, mas ao elevado grau de declividade que 

apresentam, tornando-os ambientes extremante instáveis e formando áreas vulneráveis a 

deslizamentos do material friável. Muitos domicílios são encontrados nesta situação de risco, 

principalmente nos bairros de Cidade Nova, Planalto, Felipe Camarão, Guarapes e Mãe Luiza, 

pois estão localizados nas vertentes das dunas, fazendo com que na maioria dos casos haja a 

retirada da vegetação para dar lugar a estas construções irregulares. As imagens a seguir ilustram 

essa situação. 

 

  

 

  

Figura 29: Imagens de ocupação em áreas de dunas.  Superior esquerdo: casas modestas da comunidade Baixa do 
Cão (Cidade Nova) construídas na base da duna.  Superior direito: rua com muro de “contenção” (indicado por setas) 
para barrar o deslizamento da areia da duna no bairro de Cidade Nova. Inferior esquerdo: casas ocupando vertentes de 
dunas no bairro Guarapes.  Inferior direito: ocupação irregular das dunas do Parque da Cidade no Bairro de Mãe Luiza 
Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011/ maio de 2013. 
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Figura 30: Notícias retiradas do jornal online Tribuna do Norte referentes a acontecimentos ligados a deslizamentos 
de dunas. Do lado esquerdo: notícia do desabamento de uma casa no bairro Cidade Nova, Natal/ RN. À direita: 
Tombamento de estrutura de transmissão de energia após erosão em duna no Bairro Planalto. Fonte: 
http://tribunadonorte.com.br/. Publicado em 22 de outubro de 2010/ 05Julho de 2012 . 
 

As áreas com vulnerabilidade alta correspondem, em grande parte, às áreas urbanas da 

cidade, todavia, isso não significa que são inapropriadas para ocupação, contudo, na elaboração do 

mapa de vulnerabilidade para o PI Vegetação e Uso do Solo este recorte espacial recebeu valor de 

vulnerabilidade igual a 2,9 , devido a heterogeneidade de regiões da cidade  com áreas contando 

com equipamentos urbanos e muitas sem infraestrutura urbana alguma.  
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Mapa 22: Vulnerabilidade Ambiental. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do IBGE (2010), CAERN (2013); CPRM (2012/2013) 
Defesa Civil Municipal (2012), Imagens Worldview-2 (2010) e IDEMA (2005). 
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Aliado a este fator, o solo urbano é extremamente impermeabilizado e, no caso da capital 

potiguar, são poucos os logradouros que contam com sistema de drenagem de águas pluviais, e 

destes, muitos estão obstruídos pelo acúmulo de lixo, ou com ligações clandestinas de esgotos. 

A quantidade de lagoas dispostas na cidade e as baixas cotas altimétricas fazem com que 

haja a ocorrência de vários pontos de alagamentos. Aliado a estes fatores, a maioria das lagoas da 

cidade são intermitentes, fazendo com que muitas sejam aterradas nos períodos secos para 

expansão de espaços destinados à construção civil, aumentando, sobremaneira, o acúmulo de 

águas superficiais.  

Apesar do solo arenoso, estudos de drenagem para a cidade apontam chuvas intensas com 

valores equivalentes a 98,4 mm em 24 horas, como pode ser observado na tabela a seguir retirada 

do Plano de Redução de Riscos para Natal. Esse dado aliado às taxas de infiltração para os 

diferentes tipos de solos da cidade mostra os parâmetros necessários para entender que em Natal 

há áreas de alagamentos, mas que, dependendo do tipo de solo, o acúmulo de água superficial dura 

poucas horas, sendo tempo suficiente para que os moradores que têm suas casas invadidas pela 

água tenham prejuízos.  

 

Tabela 15: Chuvas Intensas para cidade de Natal, a partir da equação ajustada por Otto 
Pfafstetter, 1982 

 
Fonte: Acquatool (2008) 
 

Tabela 16: Tempo de infiltração de chuvas intensas conforme o padrão do solo da cidade 

Tipos de Solos Local 
Taxa de 

Infiltração 
mm/h 

Infiltração 
total em 
chuva 
intensa 

Os solos arenosos das coberturas 
de dunas preservadas 

Terrenos dos parques das Dunas e da 
Cidade e do cordão de dunas de Lagoinha 

25 Em média 4 
horas 

Cobertura de dunas 
descaracterizadas 

Bairros de Candelária e Mirassol 13 Em média 8 
horas 

Cobertura de dunas 
descaracterizadas 

Lagoa Nova, Dix Sept Rosado, Tirol e 
Petrópolis e na Zona Norte 

7 Em média 14 
horas 

Formações de solos de fundo de 
lagoa, solos aluvionais e nos 
afloramentos do Barreiras 

Capim Macio, Ribeira e nos afloramentos 
do Barreiras 

3 Em média 
33horas 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros autora a partir de dados do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais de Natal (2009) 
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 Baseando-se nesses dados foi elaborado a tabela a seguir com a frequência mensal de 

precipitação máxima (igual ou superior a 60 mm) em 24 horas em Natal/ RN entre os anos de 

1992 e 2011 e com isso pode-se constatar quais os meses que ocorreram alagamentos na cidade. 

 
Tabela 17: Frequência mensal de precipitações acima de 60mm/ dia em Natal entre 1992 e 2011 

 
 

 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da EMPARN 
 

Como se pode perceber, os meses com mais ocorrências de chuvas intensas são junho e 

julho, apresentando dias de chuvas com mais de 120 mm, fazendo com que haja a propagação de 

mais notícias como as que se seguem: 

   
Figura 31: Notícia retirada da Tribuna do Norte referente aos transtornos ocasionados na cidade devido os pontos de 
alagamentos. Fonte: http://tribunadonorte.com.br. 
 

Os dados de chuvas intensas dão um parâmetro para nortear as ações de combate a 

alagamentos e deslizamentos de terra como os ocorridos em Mãe Luiza, na Comunidade Jacó e no 

Passo da Pátria.  Assim, sabendo que a cidade tem um valor de 98,4mm/h como chuva intensa, 

Evento em mm Meses do ano 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

60 - 80 2 4 6 10 6 15 8 2 1 0 0 0 

80 -100 2 0 5 0 1 7 2 1 0 0 0 0 

100 -120 2 0 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 

120 0 0 0 1 3 4 5 1 0 0 0 0 

Total 6 4 13 14 11 29 16 5 1 0 0 0 
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uma precipitação de 60mm em 8 horas já é suficiente para deixar em alerta órgãos como a Defesa 

Civil. 

Só há vulnerabilidade se houver alguém ou algo exposto a algum tipo de evento 

potencialmente danoso. Dessa maneira, elaborou-se o índice de vulnerabilidade social para 

identificar quais os locais na cidade de Natal que abrigam a população potencialmente mais 

vulnerável a riscos ambientais. Entretanto, foi necessário caracterizar os aspectos naturais da 

cidade que tornam determinadas áreas mais vulneráveis a riscos ambientais, neste caso, a 

inundações, alagamentos e deslizamentos.  

Contudo, a sobreposição do índice de vulnerabilidade social e do índice de vulnerabilidade 

ambiental apontou quais os locais da cidade aonde são encontradas as áreas de vulnerabilidade 

socioambiental na capital potiguar. 

Dessa maneira, o capítulo subsequente discorrerá a respeito da elaboração do índice de 

vulnerabilidade socioambiental da cidade de Natal, mostrando como se deu a elaboração deste 

índice bem como os resultados obtidos através da sua aplicação. 
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5. VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM NATAL 
 
 
A mensuração da vulnerabilidade socioambiental é complexa, pois aborda esferas distintas 

e ao mesmo tempo intrínsecas uma a outra: o social e o ambiental; uma vez que os fenômenos 

ocorridos no ambiente refletirão diretamente na sociedade, bem como a sociedade exerce forte 

pressão ao ambiente. 

Tanto a sociedade quanto a natureza possuem características dinâmicas, amplas e 

diversificadas, ao passo que propor a mensuração das condicionantes sociais e naturais requer o 

máximo de informações possíveis a cerca da área que se pretende estudar, pois quanto maior o 

volume de dados mais nuances poderão ser captadas. 

Mesmo com todo aparato de dados, exaustivos mapeamentos e estudos, algumas facetas da 

vulnerabilidade nem sempre podem ser apreendidas, pois existem características particulares, 

inerentes ao comportamento do indivíduo, que podem colocá-lo com maior vulnerabilidade, um 

exemplo disso é a dificuldade de se mensurar a percepção do risco. 

Contudo, a elaboração de índices de vulnerabilidade mostra de forma sintética os 

principais atributos responsáveis pela vulnerabilidade de uma área ou de um grupo frente ao 

perigo. Para isso, os índices de vulnerabilidade devem atentar em responder questões tais como: 

Quem está vulnerável? A que riscos estão vulneráveis? Quem é mais vulnerável? Onde é mais 

vulnerável? Por que são mais vulneráveis?  

Dessa maneira, o índice de vulnerabilidade socioambiental proporciona o cruzamento dos 

condicionantes sociais e ambientais responsáveis pela maior, ou menor, exposição de uma área 

aos riscos naturais que são agravados pela falta de preparo, ou condições de se suportar e lidar 

com o perigo por parte dos indivíduos.  

 

 5.1 Metodologia para a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 

 

A metodologia empregada nesta etapa do trabalho consiste não apenas na sobreposição dos 

dados sociais e naturais, mas, sobretudo, no cruzamento destes através de uma matriz de 

correlação que pode ser vista na figura 33. 

Como mostrado nos capítulos anteriores foram organizados separadamente os Índices de 

Vulnerabilidade Social (IVS) e o Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA). A metodologia 

empregada para elaboração do IVS analisa variáveis sociais elencadas pelo censo demográfico do 

IBGE que denotam desvantagem social; tais variáveis foram compiladas resultando em fatores de 

vulnerabilidade social, com uma escala espacial ao nível do setor censitário. Para preparação do 
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IVA os fatores ambientais que favorecem os processos morfogenéticos foram classificados como 

de alta vulnerabilidade, em contrapartida, os fatores nos quais prevalecem os processos 

pedogenéticos foram qualificados como sendo de baixa vulnerabilidade ambiental. Todavia, por se 

tratar de uma metodologia que está diretamente relacionada à perda de solos, foi necessário 

considerar de forma salutar a topografia e a disposição dos corpos hídricos da cidade para assim, 

diagnosticar as áreas propensas a alagamentos e inundações. 

Para o IVS foram listadas seis classes de vulnerabilidade que são: muito alta, alta, média 

alta, média baixa, baixa e muito baixa. Já para o IVA cinco classes poderiam ser elencadas, 

entretanto, a cidade de Natal não apresentou áreas com vulnerabilidade ambiental muito baixa ou 

baixa, sendo necessário fazer o cruzamento das seis classes de vulnerabilidade social com três 

classes do índice de vulnerabilidade ambiental que são: média vulnerabilidade, alta e muito alta 

vulnerabilidade. 

Utilizando a ferramenta Field Calculator do programa ArcGis 9.3 e a partir dos princípios 

da lógica booleana12 com o uso da operação AND ou E, foi possível a realização da álgebra dos 

mapas temáticos com cruzamento dos polígonos. A imagem 32 mostra o procedimento citado 

acima no programa de processamento de informações geográficas. 

  

Figura 32: Tela do programa SIG ArcGis 9.3  mostrando como foi realizada a álgebra de mapas para a elaboração do 
IVSA. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

12 A lógica booleana, ou Álgebra booleana, é um sistema de lógica matemática criada pelo matemático inglês George 
Boole (daí a origem da denominação dessa álgebra). É utilizada para criar regras lógicas ou expressões usadas para 
analisar, selecionar e processar dados. 
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ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL (IVS) 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 

AMBIENTAL (IVA) 

1. Muito Alta 
2. Alta 
3. Média Alta 
 

4. Média Baixa 
5. Baixa 
6. Muito Baixa 

A. Muito Alta 
B. Alta 
C. Média 
 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (IVSA) = (IVS x IVA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Metodologia de elaboração da legenda para o mapa de vulnerabilidade socioambiental. 
 Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros. 
 
 

5.2 Espacialização do índice de Vulnerabilidade Socioambiental 

 

A sobreposição dos índices de vulnerabilidade social e ambiental resultou no índice de 

vulnerabilidade socioambiental. Esta metodologia apresentou resultados satisfatórios, tendo em 

vista que muitas áreas da cidade com alta vulnerabilidade socioambiental foram contempladas. 

Como podem ser observadas no mapa de vulnerabilidade socioambiental (mapa 23), diversas 

áreas da cidade já conhecidas por exibir episódios recorrentes de alagamentos, deslizamentos ou 

inundações obtiveram valores de vulnerabilidade socioambiental elevado. Todavia, áreas precárias 

de infraestrutura urbana e com população mais carente também trouxeram altos valores de 

vulnerabilidade socioambiental. 

As principais áreas de vulnerabilidade socioambiental estão situadas principalmente nas 

zonas norte e oeste da cidade de Natal, pois, nestas localidades são encontradas feições 

geoambientais propícias para ocorrência de riscos naturais. 

Nestas regiões da cidade é comum encontrar ocupações irregulares em vertentes de dunas, 

que possuem altitudes e declividades elevadas, ocasionando deslizamento do material friável 

(areias) pelo transporte eólico em períodos secos, culminando frequentemente em soterramento de 

casas. Em períodos de precipitações pluviométricas mais intensas (na cidade de Natal entre os 

    IVA 

IVS                        
A B C 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

IVSA 

 Muito Alta 

 Alta 

 Média Alta 

 Média Baixa 

 Baixa 
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meses de abril a julho), devido à saturação do solo pela elevada quantidade de água no sistema, 

juntamente com o manejo inadequado do solo (com cortes irregulares do terreno, estruturas sem 

fundação adequada e retirada da cobertura vegetal) é comum ocorrem rachaduras profundas nas 

paredes das residências, comprometendo sobremaneira na segurança das construções e, muitas 

vezes, acontecerem deslizamentos de terra, como observado nas imagens a seguir. 

 

  

Figura 34: Imagens de ocupação de vertentes. Esquerda: entulhos do que sobrou de uma casa que desabou após fortes 
chuvas em 2013, na Comunidade São José do Jacó, zona leste da cidade. Direita: casa “invadida” pela areia de duna 
no bairro Cidade Nova. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011/ novembro de 2013. 
 

Já em áreas de topografia rebaixada, como margens de rios e lagoas, quando em épocas de 

fortes chuvas, é comum ocorrer inundações. As margens do Rio Doce na zona norte da cidade 

vem sendo ocupada de forma mais intensa e, a retirada da mata ciliar acarreta o assoreamento 

deste rio tornando-o mais raso e, consequentemente, quando o volume de água no sistema 

aumenta, todas as construções circunvizinhas são inundadas. O mesmo ocorre na comunidade do 

Passo da Pátria na zona leste da cidade, aonde a proximidade das construções, o acúmulo de lixo e 

entulho no Canal do Baldo propiciam inundações. Já o Riacho das Lavadeiras na zona oeste fora 

totalmente canalizado, contudo, a topografia rebaixada do local e a impermeabilizações do solo 

nas áreas que circundam o riacho é favorável para que haja concentração de águas pluviais e, com 

isso é bem provável que o canal não suporte o grande volume de água.  As imagens abaixo 

ilustram o que fora supracitado. 
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Figura 35: Imagens de ocupação nas margens de rios na cidade de Natal. Esquerda: entulhos e lixo acumulados no 
Canal do Baldo tornam-no assoreado e as construções próximas ao canal fazem com que esta área se configure com 
alta vulnerabilidade a inundações. Centro: retirada da mata ciliar e construções ao longo do Rio Doce, na zona norte 
de Natal, Direita: Riacho das Lavadeiras, bairro das Quintas, zona oeste, é canalizado, contudo a topografia rebaixada 
e a impermeabilizações do solo nas áreas que circundam o riacho é favorável para que haja concentração de águas 
pluviais. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011/ novembro de 2013. 

 

As áreas ao redor das lagoas naturais ou das grandes lagoas artificiais (lagoas de captação 

construídas para a convergência de águas pluviais que escoam superficialmente) também 

obtiveram alta vulnerabilidade socioambiental, sobretudo, as áreas próximas às lagoas dos bairros 

de Neópolis, Nova Descoberta, Ponta Negra e Cidade da Esperança devido o elevado grau de 

ocupação urbana no entorno das mesmas.     

 

 

Figura 36: Imagens de lagoas de capitação da drenagem de águas pluviais. Esquerda: lagoa de capitação da Avenida 
da Integração em um dia de chuva. É possível perceber que a mesma está prestes a transbordar. Direita: Lagoa de 
capitação no bairro de Capim Macio. Fonte: arquivo pessoal da autora, agosto/ novembro de 2013. 
 

Por ter sido edificada sobre dunas, a topografia da capital potiguar apresenta desníveis que 

favorecem o acúmulo de águas superficiais, tendo em vista que as porções com cotas altimétricas 

mais rebaixadas formam verdadeiras lagoas quando em períodos chuvosos. Praticamente em todas 

as regiões da cidade é possível encontrar pontos de alagamentos. 
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Figura 37: Imagem da Comunidade Escadaria, Praia do Meio. Como pode ser observada, a topografia da rua bem 
como a impermeabilização do solo favorecem a descida da água que escoa superficialmente. Fonte: arquivo pessoal 
da autora, novembro de 2013. 

 

O manguezal que recobre o estuário do Rio Potengi também é alvo da expansão urbana, no 

qual, há o aterramento inapropriado dessa feição geomorfológica aonde, por vezes, é possível 

detectar a presença de lixo como material utilizado. Construções nessas condições estão sujeitas a 

acomodações do terreno e, em decorrência disso, podem apresentar rachaduras que comprometem 

a segurança da edificação. 

 

 
Figura 38: Imagem da Comunidade Mosquito, bairro Nordeste. Casas construídas dentro do mangue sobre 
aterramento feito com lixo. Fonte: arquivo pessoal da autora, setembro de 2011. 
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Como pode ser constatada no mapa 23, a cidade de Natal conta com grandes áreas de 

vulnerabilidade socioambiental, perfazendo um total de 12 pontos de muito alta vulnerabilidade. O 

quadro a seguir sintetiza quais as áreas de risco da cidade que possuem vulnerabilidade 

socioambiental muito alta, descrevendo quais os tipos de risco e uma breve descrição da área.  

 

Quadro 09: Áreas de muito alta vulnerabilidade socioambiental em Natal 

 Bairro/Localização Tipo de Risco Descrição 

1 Monte Celeste/ Planalto Erosão, carreamento de lixo, 
alagamento. 

Comunidade com habitações 
precárias próximas ao Lixão de 
Cidade Nova. 

2 Alta Tensão/ Guarapes Deslizamentos de terra e 
alagamentos 

Encontra-se em faixa de domínio de 
alta tensão, ocupação irregular de 
dunas e próximo ao antigo Lixão. 

3 Leningrado Deslizamentos de terra e 
alagamentos 

Encontra-se em faixa de domínio de 
alta tensão, ocupação irregular de 
dunas e próximo ao antigo Lixão. 

4 Assentamento Anatália 
de Sousa Guarapes 

Deslizamento de dunas Ocupação de faixa de dunas por 
moradia de taipa.  

5 Guarapes/ margens do 
estuário dos rios 
Potengi-Jundiaí 

Inundação e elevado risco de 
deslizamento de terra  

Habitações precárias localizadas 
entre as margens do estuário do rio 
Potengi/ Jundiaí e as vertentes das 
dunas da ZPA-4 as margens da BR 
226.  

6 Baixa do Cão/ Cidade 
Nova 

Deslizamento de terra e 
alagamentos 

Ocupação irregular das dunas da 
ZPA-01.  

7 Felipe Camarão entre a 
Av. Perimetral Leste, 
Rua dos Campos e Av. 
Capitão Mor Gouveia 

Alagamento, carreamento de 
lixo, deslizamentos e queda 
de barreiras. 

 

Comunidade com baixa renda 
encontra-se em faixa de domínio de 
alta tensão. 

8 Por trás do Cemitério do 
bairro Bom Pastor 

Carreamento de lixo, invasão 
de dunas e deslizamentos de 
terra. 

Moradores de Baixa renda ocupando 
áreas de duna. 

9 Redinha Próximo a 
Ponte Nilton Navarro 

Alagamento Logradouros sem pavimentação com 
acúmulo de lixo ocupando área de 
mangue e de dunas. 

10 Conjunto Jardim 
Progresso/ Nossa 
Senhora da 
Apresentação 

Diversos pontos de 
alagamento. 

Domicílios em logradouros sem 
infraestrutura urbana adequada e 
população economicamente carente. 

11 Pajuçara/ estrada de 
Genipabu 

Deslizamento de terra e 
inundação do Rio Doce 

Domicílios ocupando áreas de dunas 
e próximos ao Rio Doce. 

12 Comunidade da África/ 
Redinha 

Deslizamento de terra Comunidade com habitações 
precárias ocupando dunas móveis. 

Fonte: elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados da pesquisa. 
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Mapa 23: Vulnerabilidade socioambiental. 

Fonte: Elaborado por Marysol Medeiros a partir de dados do IDEMA (2005), PRODETUR (2006), IBGE (2010), 
Imagens Worldview-2 (2010), CPRM (2012) e Defesa Civil Municipal (2012). 
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Os recortes de imagens de satélite dão a localização de alguns pontos citados no quadro 

acima. Sendo assim, os cinco primeiros pontos encontram-se na zona oeste, entre os bairros 

Planalto e Guarapes. O polígono em vermelho da figura 39 destaca uma porção do bairro Planalto, 

próximo ao antigo aterro sanitário da cidade, esta área conta com topografia irregular devido à 

presença de dunas, com solos impermeabilizados pela ocupação urbana sendo passível a 

deslizamentos nas vertentes das dunas e alagamentos nas porções mais rebaixadas, principalmente 

na Avenida Paracati. 

A comunidade Monte Celeste, como já foi abordado neste trabalho anteriormente, é uma 

área em processo de favelização, com uma população apresentando diversas carências. Há uma 

voçoroca nas margens da comunidade com acúmulo de lixo, favorecendo ainda mais o 

carreamento de material das bordas da voçoroca, aumentando-a.  

As comunidades Alta Tensão e Leningrado estão localizadas sob uma faixa de linha de alta 

tensão (daí a toponímia) e também está próximo ao antigo aterro sanitário de Cidade Nova, com 

ocupação de dunas, sendo susceptível a deslizamentos de terra e pontos de alagamento. A 

Comunidade Alta Tensão e o bairro Planalto deveriam pertencer ao anel de isolamento para evitar 

possíveis contaminações devido à proximidade com o antigo aterro sanitário.  

 

 
Figura 39: Localização das áreas de vulnerabilidade socioambiental muito alta entre os bairros Planalto e Guarapes. 
1. Comunidade Monte Celeste; 2. Comunidade Alta Tensão; 3 Lixão de Cidade Nova; 4. Leningrado e 5. Planalto.   
Fonte: Google Earth, março de 2014. 
 
 No bairro Guarapes há um assentamento conhecido por Anatália de Souza que ocupa área 

contígua de dunas. As residências desse assentamento são em sua maioria feitas de taipa, mas há 
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também a presença de barracos que estão dispostos próximos a dunas vegetadas, apresentando 

assim, risco médio de deslizamentos.  

 Já nas margens do estuário do rio Potengi/ Jundiaí encontram-se habitações susceptíveis a 

inundações (ver imagem 40), pois as residências ocupam áreas de mangue sujeitas a inundações 

constantes. Atravessando a BR-226 encontram-se casas ocupando vertentes das dunas que 

compõem a ZPA-04 com alto risco de deslizamento de terra, sem mencionar a proximidade dos 

domicílios, tanto as que estão em áreas de mangue, quanto as que estão nas dunas, com a BR-226 

(que divide estas duas áreas), pois estão expostas a riscos envolvendo acidentes de trânsito. 
 

 
Figura 40: Localização das áreas de vulnerabilidade socioambiental do Guarapes. 1. Assentamento Anatália de 
Sousa; 2.ocupação do estuário. Fonte: Google Earth, março de 2014. 
 

O bairro de Cidade Nova é composto por diversas dunas vegetadas e que são fortemente 

pressionadas pela intensa urbanização. Uma área com recorrentes problemas sociais e com altos 

risco naturais é a Comunidade Baixa do Cão que, por ocupar as vertentes das dunas que estão no 

limite da ZPA-01(figura 41) enfrentam sérios problemas de deslizamentos, fazendo com que a 

população improvise formas de contenção da descida da areia (figura 42). Outro problema advém 

da topografia rebaixada e impermeabilização do solo que faz com que, em períodos de maiores 

precipitações ocorram alagamentos. 
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Figura 41: Ocupação de vertentes de dunas no bairro Cidade Nova. 1) Baixa do Cão Fonte: Google Earth, março de 
2014. 
 

  
Figura 42: Imagens da Comunidade Baixa do Cão/ Cidade Nova.  Esquerda: engenharia improvisada com pneus para 
conter a descida de material da duna.  Direita: casa com barra de tijolos na entrada para impedir a entrada da água 
quando a área alaga e parede mostrando o nível em que água atingiu durante o ultimo alagamento. Fonte: arquivo 
pessoal da autora, setembro de 2011. 
 

ão 

As principais causas de vulnerabilidade socioambiental da cidade estão diretamente ligadas 

à falta de planejamento, com muitas ruas apresentando forte impermeabilização e inclinação 

elevada favorecendo a descida mais rápida e concentrada da água em superfície (runoff), não o 

bastante, a falta de saneamento e de conscientização dos moradores é responsável pelo lançamento 

das águas servidas dos domicílios para as ruas, que durante todo o dia escoam de maneira aleatória 

favorecendo a erosão laminar, bem como fonte constante de transmissão de doenças. Outro fator 

bastante evidente na cidade é a baixa quantidade de ruas que possuem sistema de drenagem 

pluvial, aliado a isto, o acúmulo de lixo nas vias públicas acarreta a obstrução de bueiros e bocas 
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de lobo dificultando a drenagem pluvial e corroborando diretamente com os alagamentos, além do 

carreamento deste lixo que propicia a erosão. 

Os setores de vulnerabilidade social muito alta e alta continuaram com valores elevados 

para vulnerabilidade socioambiental. Assim, setores dos bairros Guarapes, Planalto, Cidade Nova, 

Felipe Camarão, na zona Oeste; os bairros de Candelária (Comunidade Viaduto), Neópolis e Nova 

Descoberta, na zona Sul; Alecrim na zona Leste e na zona Norte nos bairros da Redinha, Pajuçara, 

Lagoa Azul e Nossa Senhora da Apresentação, contabilizaram muito alta vulnerabilidade 

socioambiental. 

Já setores com vulnerabilidade social média alta ou média baixa, quando sobrepostos ao 

mapa de vulnerabilidade ambiental, apresentaram vulnerabilidade socioambiental alta, como é o 

caso dos setores que congregam a Comunidade São José do Jacó no bairro das Rocas e o bairro de 

Mãe Luiza. Estes locais apresentam indivíduos mais carentes no que concerne a renda, contudo o 

padrão das construções (casas de alvenaria), ruas pavimentadas, com iluminação pública e sistema 

de drenagem das águas pluviais, fez com o índice de vulnerabilidade social destas áreas não fosse 

tão elevados. Entretanto, seus moradores são constantemente surpreendidos com ameaça iminente 

de riscos a deslizamento de terra. 

Não é comum, na capital potiguar, registros de grandes desastres naturais contando com 

vítimas fatais; na maioria dos casos, são apontadas perdas matérias, todavia, a aparente 

tranquilidade frente à vulnerabilidade ambiental não deve ser encarada de maneira apática pelos 

gestores e órgãos de Defesa Civil, uma vez que, é frequente os noticiários apresentarem casos de 

soterramentos e desmoronamentos de casas como mostra o recorte de jornal a baixo.  

 

Figura 43: Notícia retirada do jornal eletrônico da Tribuna do Norte alusiva à casa que desabou no bairro das Rocas 
(Comunidade São José do Jacó) após chuva intensa na cidade. Fonte: http://tribunadonorte.com.br/. Publicado em 03 
de julho de 2013. 
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 Em áreas com moradores com perfil econômico mais elevado como os bairros de Capim 

Macio, Ponta Negra, Lagoa Nova e San Vale (no bairro de Cidade Satélite), a vulnerabilidade 

socioambiental tornou-se alta pela falta de equipamentos e serviços urbanos, tais como deficiência 

no sistema de drenagem, acúmulo de lixo nos logradouros e ausência pavimentação, fazendo com 

que todos os anos sejam pontos de alagamentos. O gênero foi outro fator de vulnerabilidade social 

relevante para o elevado índice de vulnerabilidade socioambiental, tendo em vista que tais setores 

detinham mais residências sem a presença de moradores do sexo masculino.  

Esses eventos não trazem perdas humanas, contudo, as perdas materiais são inúmeras, sem 

mencionar os transtornos enfrentados pela população que têm suas vias de acesso bloqueadas pelo 

acúmulo de água. 

 

  

  
Figura 44: Notícias retiradas do jornal online da Tribuna do Norte referentes a áreas de alagamentos na zona Sul da 
cidade. Fonte: http://tribunadonorte.com.br/. Publicado em 28 de junho de 2012. 
 

Em visitas a campo entre os anos de 2011 e 2014, foi possível constatar que a situação 

destas áreas citadas acima e de tantas outras na cidade não mudou. A Defesa Civil da cidade 

orienta os moradores das áreas de riscos a deixarem suas casas, porém a resistência por parte dos 

mesmos é grande. A pesar de serem advertidos dos riscos que correm não querem deixar seus 
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lares, pois, segundo a maioria dos moradores, os mesmos não têm outra opção para se instalarem 

ou possuem fortes laços afetivos com o lugar. 

  
Figura 45: Imagens de casas com estrutura comprometida e com moradores. À esquerda: rachadura em estrutura de 
casa na Comunidade São José do Jacó no bairro das Rocas.  À direita: casa com muro que impede a “invasão” da duna 
apresentando rachadura e embarrigamento no Bairro de Mãe Luiza, Não só o muro, mas a casa toda encontra-se neste 
estado. Fonte: arquivo pessoal da autora, maio de 2013. 
 

A mensuração da vulnerabilidade socioambiental é uma árdua tarefa tendo em vista as 

dificuldades encontradas para a obtenção de dados capazes de caracterizar a realidade de forma 

mais precisa possível. 

Não só a seleção dos dados, mas o tratamento dos mesmos requer uma série de escolhas 

que só é possível se houver um reconhecimento prévio da área a ser estudada. Todavia, a 

elaboração de um índice de vulnerabilidade socioambiental serve como ferramenta importante 

para embasar decisões da gestão pública de um município, por exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Natal apresenta diversas áreas de riscos, principalmente nas periferias da 

cidade, devido à ocupação de espaços que apresentam limitações legais e/ou naturais que, aliados 

com a falta de organização urbana, aumenta a vulnerabilidade da população que reside nestas 

áreas.  

A importância de estudos que realizam o mapeamento das áreas de risco de um determinado 

território se dá, uma vez que, as medidas de prevenção se tornam mais eficazes, pois ficam mais 

fáceis de serem vislumbradas as áreas de vulnerabilidade devido à espacialização destes riscos.  

Trabalhos deste tipo servem como diagnósticos capazes de identificar o tipo de risco, a 

espacialização e o grau de vulnerabilidade de grandes áreas, sendo possível auferir informações 

necessárias para o planejamento de áreas de riscos, respondendo a importantes questionamentos, 

tais como: Qual o risco? Quem está vulnerável? Qual o grau de vulnerabilidade? 

Para atender o objetivo principal desta pesquisa, que foi mapear as áreas de vulnerabilidade 

social e os riscos ambientais na cidade de Natal, foi necessário levar em consideração as inter-

relações entre as vulnerabilidades sociais e a exposição diferenciada aos riscos naturais. Para 

tanto, foi preciso à elaboração dos índices de vulnerabilidade social e ambiental. 

Cada capítulo deste trabalho foi pensado de forma atender um objetivo específico da 

pesquisa, assim, o primeiro capítulo trouxe uma discussão a cerca dos conceitos e abordagens 

teóricas e metodológicas de risco e vulnerabilidade na perspectiva da Geografia.  

Foi necessária discutir as definições de risco, perigo e vulnerabilidade, uma vez que são 

tradados pelo senso comum como sinônimo, porém, estes são conceitos secundários importantes 

para os estudos envolvendo riscos e vulnerabilidades no âmbito da Geografia. 

Os estudos de vulnerabilidades são demasiadamente complexos, primeiramente, devido à 

utilização deste conceito por diversas ciências, faz com que seja difícil eleger uma definição que 

seja universal para todas as áreas do conhecimento. Em segundo lugar, a mensuração da 

vulnerabilidade requer cuidados redobrados, tendo em vista as múltiplas possibilidades de 

metodologias, bem como a dificuldade de elencar dados que deem suporte para caracterizar a 

realidade da maneira mais fidedigna possível. Em terceiro lugar, a dificuldade de se apreender a 

percepção dos riscos por parte de um indivíduo ou grupo devido a grande subjetividade. 

 A necessidade de se expor as definições dos conceitos de risco, perigo e vulnerabilidade se 

deu, pois estes três estão intrinsecamente ligados, já que só há risco caso haja um perigo e o grau 

das vulnerabilidades dos indivíduos expostos. 
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 O segundo capítulo discutiu sobre as vulnerabilidades sociais que contribuem para a 

formação de territórios de riscos em Natal, além disso, este capítulo apresenta o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS); elaborado, a partir da compilação dos dados por setores censitários 

do Censo Demográfico realizado no ano de 2010 pelo IBGE, através de uma análise multifatorial 

destes dados. 

O Índice de Vulnerabilidade Social possui algumas nuances a serem consideradas. Em 

primeiro lugar, a classificação com o grau de vulnerabilidade para cada setor resulta em uma 

comparação entre os setores e não em um valor absoluto. Por exemplo, um setor censitário possui 

em média 350 domicílios, na variável “Domicílios Improvisados”, um setor no bairro do Alecrim 

apresentou vulnerabilidade social muito alta, entretanto, ao analisar o mapa de vulnerabilidade 

desta variável isoladamente, é possível perceber que em um universo de 350 apenas 09 domicílios 

são improvisados, o que na verdade não é um valor capaz de representar significativamente o setor 

de modo geral com uma quantidade tão pequena. Já os demais setores não apresentam domicílios 

improvisados ou contam com uma quantidade bem inferior, fazendo com que na elaboração do 

mapa, este setor fosse classificado com grau de vulnerabilidade elevado. 

Setores como os encontrados nos bairros de Mãe Luiza ou Rocas não tiveram grau de 

vulnerabilidade social tão elevados devido às condições de infraestrutura que possuem alguns 

logradouros destes bairros. Apesar da notória pobreza dos moradores destas áreas, com indivíduos 

em residências em condições insalubres, são áreas de ocupação urbana antigas, onde o poder 

público já atuou na instalação de alguns equipamentos urbanos, com a implantação de algumas 

vias pavimentadas, com coleta regular de lixo, iluminação pública, drenagem urbana e 

esgotamento sanitário. 

Os limites dos setores censitários não coincidem necessariamente com os limites das 

comunidades mais carentes. Isso, aliado ao fato de que a cidade apresenta espaços contíguos de 

profunda desigualdade social fez com que, em um mesmo setor censitário, houvesse domicílios de 

baixa vulnerabilidade social com domicílios de alta vulnerabilidade que, quando juntos, fizeram 

refletir num padrão de vulnerabilidade social mediano. 

Há setores censitários próximos ao mangue, mais precisamente no bairro de Felipe 

Camarão, com vulnerabilidade social muito baixa, isso ocorre, pois são áreas sem ocupação, assim 

como no Parque das Dunas. 

Sabe-se que para determinar a vulnerabilidade social é preciso investigar variáveis que vão 

além das que foram abarcadas neste trabalho, como por exemplo, as taxas de violência, tráfico de 

drogas, desemprego entre tantos outros, contudo, a falta de dados no nível de setor censitário 

impediu que outras variáveis fossem aderidas ao Índice de Vulnerabilidade Social. Os tipos de 
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material de construção das habitações também são de suma importância, porque podem 

potencializar a exposição aos riscos naturais.  

De modo geral, a cidade de Natal apresenta poucos setores censitários classificados como 

sendo de muito alta vulnerabilidade social, totalizando apenas 11 setores (1%) em toda a cidade, 

perfazendo uma área total igual a 417.469m². 

O terceiro capítulo trouxe um diagnóstico dos condicionantes ambientais para elencar 

aqueles que contribuem na ocorrência dos perigos naturais em Natal. Para tanto, diversos dados 

primários e secundários foram compilados para a análise e posteriormente, para produção dos 

mapas temáticos (mapas geológicos, pedológicos, declividade e altimetria, vegetação e uso do 

solo). 

Adaptações na metodologia foram necessárias para sanar algumas limitações, sobretudo 

para a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Ambiental, uma vez que o recorte espacial para o 

qual foi pensado não havia o prevalecimento de áreas urbanas, por se tratar da Amazônia Legal.  

 O Índice de Vulnerabilidade Ambiental teve algumas adaptações para atender a área em 

questão. Assim, foi necessária a inclusão do tema Uso do Solo ao Plano de Informação Vegetação, 

visto que se trata de uma área com elevado grau de urbanização. Entretanto, seria mais adequada a 

inserção de pesos para cada Plano de Informações, realizando assim uma média ponderada ao 

invés de uma média aritmética dos valores. Isso porque o tipo de solo, a morfometria do relevo e o 

padrão de uso do solo são fatores mais preponderantes para o aumento da vulnerabilidade 

ambiental na cidade de Natal se comparados à geologia e o clima, ao passo que, este último não 

apresenta tanta variação na cidade. 

O quarto capítulo abordou os resultados acerca da sobreposição do mapeamento das 

vulnerabilidades sociais e ambientais em Natal; trazendo o Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental (IVSA). Esta metodologia apresentou resultados satisfatórios, tendo em vista que 

muitas áreas da cidade com alta vulnerabilidade socioambiental foram contempladas. 

As principais áreas de vulnerabilidade socioambiental estão situadas principalmente nas 

zonas norte e oeste da cidade de Natal, pois, nestas localidades são encontradas feições 

geoambientais propícias para ocorrência de riscos naturais. 

Nestas regiões da cidade é comum encontrar ocupações irregulares em vertentes de dunas, 

ocasionando deslizamento do material friável pelo transporte eólico em períodos secos, 

culminando frequentemente em soterramento de casas. Já nas precipitações pluviométricas mais 

intensas com a saturação do solo pela água, é comum ocorrem rachaduras profundas nas paredes 

das residências e, muitas vezes, acontecerem deslizamentos de terra. 
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Já em áreas de topografia rebaixada, como margens de rios e lagoas, quando em épocas de 

fortes chuvas, é comum ocorrer inundações. Como as que ocorrem nas margens do Rio Doce na 

zona norte da cidade, na comunidade do Passo da Pátria e no Canal do Baldo na zona leste e 

próximo ao Riacho das Lavadeiras na zona oeste. 

As áreas ao redor das lagoas naturais ou das grandes lagoas artificiais também obtiveram 

alta vulnerabilidade socioambiental, sobretudo, as áreas próximas às lagoas dos bairros de 

Neópolis, Nova Descoberta, Ponta Negra e Cidade da Esperança devido o elevado grau de 

ocupação urbana no entorno das mesmas.     

O mangue do estuário do Rio Potengi apresenta residências construídas em áreas com 

aterramento inapropriado, sendo possível detectar a presença de lixo como material utilizado. 

Essas condições propiciam acomodações do terreno e, em decorrência disso, podem apresentar 

rachaduras que comprometem a segurança da edificação. 
 

As principais causas de vulnerabilidade socioambiental da cidade estão diretamente ligadas 

à falta de planejamento urbano, aliada as características naturais e a falta de conscientização dos 

moradores. 

Este estudo teve sua hipótese elaborada a partir da sobreposição de riscos naturais e as 

vulnerabilidades sociais na cidade de Natal. Dessa maneira, as questões que surgiram 

inicialmente, foram respondidas de maneira satisfatória. 

Pode-se constatar que, de fato, há uma maior exposição a perigos naturais por parte de 

grupos sociais menos favorecidos. Entretanto, grupos sociais mais vulneráveis não são 

necessariamente aqueles em que o poder aquisitivo é menor, outros fatores como gênero e acesso 

a infraestrutura urbana também são preponderantes. Todavia, grupos sociais apresentando carência 

econômica e difícil acesso a equipamentos e serviços urbanos são mais vulneráveis. Além disso, 

diversas áreas que reúne uma população mais pobre são também áreas que apresentam uma 

dinâmica natural intensa. Exceto em lugares aonde a população é carente, a dinâmica natural é 

intensa, porém apresenta certa infraestrutura urbana, a vulnerabilidade socioambiental não fora tão 

elevada quanto se esperava como é o caso de alguns setores no bairro de Mãe Luiza e Rocas. 

A falta de conscientização da população aumenta a o grau de vulnerabilidade dos 

indivíduos, não só em relação no tocante à percepção do risco (mesmo sob ameaça de risco os 

moradores não se evadem das residências) mas também no tocante à limpeza pública, uma vez que 

muitos logradouros da cidade apresentam acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto catalisando os 

riscos de alagamentos e erosão respectivamente. Medidas simples como projetos de educação 

ambiental e simulados elaborados junto a Defesa Civil e junto com a comunidade poderiam mudar 

esta situação. 
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APÊNDICES 
1. Mapas das variáveis utilizadas no Índice de Vulnerabilidade Social 

 

 
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios sem energia elétrica ou com ligações 
clandestinas” e “Domicílios sem coleta de lixo”. 
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Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios sem banheiro” e “Domicílios sem 
abastecimento de água canalizada”. 

 

 
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios em logradouro sem pavimentação” e 

“Domicílios em logradouro sem bueiro ou boca-de-lobo”. 
 

  
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios em logradouro com esgoto a céu aberto” e 

“Domicílios em logradouro com acúmulo de lixo” 
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Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios em logradouro sem iluminação pública” e 

“Domicílios do tipo casa em outra condição (invasão)”. 
 

  
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios com responsável do sexo feminino” e 

“Domicílios com responsáveis de 10 à 19 anos de idade”. 
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Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios com mais de seis moradores” e 

“Domicílios com banheiro sem esgotamento sanitário adequado”. 
 

  
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios improvisados” e “Domicílios com 

responsáveis do sexo feminino com rendimento mensal de até 2 salários mínimos”. 
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Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios com rendimento mensal per capta até 2 

salários mínimos” e “Crianças de 0 à 9 anos de idade”. 
 

  
Da esquerda para direita: Mapa da variável “Domicílios sem morador do sexo masculino” e 

“Mulher responsável por domicílio a partir de cinco moradores ”. 
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Mapa da variável “Número total de analfabetos por setor censitário”. 
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2 . Ficha de campo para Índice de Vulnerabilidade Social 
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ANEXOS 
 
01. Relatório da análise fatorial  

 
Para realização da análise fatorial, verificou-se a distribuição dos dados para confirmação 

da utilização da técnica através do teste de “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy”. Utilizou-se o método de análise de componentes principais, que segundo Hair et al 

(1998) deve ser utilizada quando houver interesse em determinar fatores com maior grau de 

explicação da variância possível. A rotação aplicada será a ortogonal varimax, que além de 

maximizar o poder de explicação dos fatores, características de todos os métodos de rotação, tenta 

minimizar a ocorrência de variável possuir pesos altos em vários fatores. Além disso, a rotação 

ser ortogonal garante que não haverá correlação entre os fatores. 

Figura 01: Scree plot dos fatores 

 
Fonte: Levantamento de dados primários, 2012. 

Pode-se observar através da Figura 1 que a partir de 6 (seis) fatores a variação parece 

constante em declínio. Utilizando a teoria apresentada por Hair, Anderson, Tatham & Black 

(2005), foi definido utilizar 6 (seis) fatores, apresentando os requisitos exigidos para a realização 

da análise fatorial, ainda com KMO maior que 0,6 (0,782) e teste de esfericidade de Bartlett's 

significativa (p<0,01). 
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Para a realização da análise fatorial utilizou-se a matriz de correlação das variáveis, assim 

pretende-se identificar as dimensões latentes com o propósito de condensar a informação contida 

em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas dimensões compostas ou 

variáveis estatísticas mais conhecidas como os fatores com uma perda mínima de informação. 

Nas três primeiras colunas são apresentados os autovalores iniciais discriminados para todos os 

possíveis fatores, apresentando percentual acumulado, percentual de variância e o total. Nas 

colunas seguintes são apresentados a soma do quadrado de extração das cargas e o quadrado das 

somas de rotação das cargas apenas para a quantidade de fatores determinados (seis).  Na Tabela 

1 são apresentadas as informações relativas os 21 (vinte e um) fatores possíveis e seu poder 

explanatório relativo expresso por seus autovalores. Ao verificar os autovalores a partir do sexto 

fator, percebe-se que todos estão abaixo de 1, o critério da raiz latente inviabilizando a inclusão 

desses fatores. O autovalor para o sexto fator está bem próximo de 1 sendo 0,969, por esse motivo 

escolheu-se resumir as variáveis em 6 (seis) fatores. Esses 6 (seis) fatores retidos representam 

(explicam) 69,00% da variância das 21 (vinte e uma) variáveis, considerando suficiente em 

termos de variância total explicada. 
Tabela 1 Matriz de análise fatorial de componentes rotacionadas por VARIMAX: conjuntos completos e 
reduzidos de variáveis 

CONJUNTO COMPLETO DE 

VARIÁVEIS 

Componentes 

1 2 3 4 5 6 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água ou poço nascente na 
propriedade 

0,569 -0,112 -0,077 -0,250 0,153 0,079 

Domicílios com banheiro sem esgotamento 
sanitário adequado 

0,286 0,643 0,043 -0,025 0,092 0,018 

Domicílios particulares permanentes sem 
banheiro de uso exclusivo dos moradores e 
nem sanitário 

0,136 0,062 0,833 -0,013 0,065 -0,050 
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Domicílios sem coleta de lixo 0,154 0,175 0,714 -0,062 0,345 0,031 

Domicílios sem energia elétrica ou com 
ligações clandestinas 

0,389 0,258 0,517 -0,122 -0,026 0,166 

Domicílios com 6 à 10 moradores 0,742 0,257 0,211 0,205 -0,038 0,133 

Domicílios particulares permanentes sem 
morador do sexo masculino 

-0,020 -0,159 -0,035 0,876 0,010 0,116 

Mulher responsável por domicilio com 5 
moradores ou mais 

0,846 0,092 0,132 0,176 -0,019 0,063 

Domicílios particulares permanentes do tipo 
casa em outra condição 

-0,005 -0,050 0,701 0,153 -0,205 -0,014 

Pessoas responsáveis, do sexo feminino 0,525 0,072 0,022 0,797 0,052 -0,001 

Pessoas responsáveis de 10 à 19 anos de 
idade 

0,469 0,123 0,189 0,258 0,203 -0,192 

Crianças de 0 a 9 anos de idade 0,617 0,600 0,302 0,227 0,051 0,015 

Total de Domicílios Particulares 
improvisados 

0,107 0,044 0,019 0,079 0,009 0,952 

Domicilio com rendimento nominal mensal 
per capita de 0 à 2 salários mínimos 

0,667 0,561 0,123 0,289 -0,045 0,044 

Responsáveis com rendimento nominal 
mensal de 0 à 2 salários mínimos do sexo 
feminino 

0,783 0,345 0,073 0,348 0,000 -0,025 

Domicílios sem iluminação pública 0,088 0,214 0,019 0,083 0,825 0,000 

Domicílios em logradouros sem 
pavimentação 

0,037 0,717 0,232 0,104 0,233 -0,011 

Domicílios em logradouros sem 
bueiros/boca-de-lobo 

0,234 0,403 0,052 0,650 0,082 -0,039 

Domicílios em logradouros com esgoto a céu 
aberto 

0,323 0,655 -0,051 0,010 -0,326 -0,063 

Domicílios em logradouros com acumulo de 
lixo 

-0,009 0,685 0,007 -0,007 0,158 0,063 

Número total de analfabetos por setor 
censitário 

0,617 0,487 0,384 -0,018 0,044 0,021 

Fonte: Levantamento de dados primários, 2012. 
 

Na Tabela 2, pode-se observar que cada uma das variáveis tem cargas significantes sobre 

apenas um fator, com exceção para as variáveis “Pessoas responsáveis, do sexo feminino” (fator 

1= 0,525 e fator 4=0,797),” Crianças de 0 a 9 anos de idade” (fator 1=0,617, fator 2=0,600), 

“Domicilio com rendimento nominal mensal per capita de 0 à 2 salários mínimos “ (fator 1=0,667 

e fator 2 =0,561), “Domicílios em logradouros sem bueiros/boca-de-lobo “ (fator 2=0,403 e fator 

4=0,650) e “Numero total de analfabetos por setor censitário” (fator 1= 0,617 e fator 2=0,487). 

Pode-se observar as variáveis que apresentaram cargas fatoriais superiores a 0,60. Os fatores 

representam uma composição de várias variáveis. As variáveis que possuem cargas mais elevadas 

são consideradas mais importantes e tem maior influência sobre o nome o rótulo selecionado para 

o fator.  

A seguir serão identificadas as variáveis com maior contribuição a cada um dos seis fatores 

e será designado um “nome” para representar o significado conceitual.  
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O primeiro fator foi o que conseguiu maior percentual de explicação da variância dos 

dados entre todos os fatores encontrados, 35,11%, ele será denominado de características dos 

moradores e do responsável pelo domicílio, pois as variáveis apresentaram cargas maiores que 

0,6: "Domicílios com 6 à 10 moradores", "Mulher responsável por domicilio com 5 moradores ou 

mais", "Crianças de 0 a 9 anos de idade", "Domicilio com rendimento nominal mensal per capita 

de 0 à 2 salários mínimos", "Responsáveis com rendimento nominal mensal de 0 à 2 salários 

mínimos do sexo feminino" e "Numero total de analfabetos por setor censitário".  

O segundo fator tem um poder de explicação de 10,27% da variância, este fator está ligado 

a infraestrutura pois as variáveis com maior peso são: "Domicílios com banheiro sem 

esgotamento sanitário adequado", "Crianças de 0 a 9 anos de idade", "Domicílios em logradouros 

sem pavimentação", "Domicílios em logradouros com esgoto a céu aberto" e "Domicílios em 

logradouros com acumulo de lixo".  

O terceiro fator que tem um poder de explicação de variância de 7,90%, será denominado 

de características (infraestrutura) do domicílio, pois as variáveis com maior peso são: 

"Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem 

sanitário", "Domicílios sem coleta de lixo" e "Domicílios particulares permanentes do tipo casa 

em outra condição".  

O quarto fator que será denominado de gênero predominante no domicílio e ausência de 

boca de lobo, tem um poder de explicação dos dados de 6,61%. O fator foi denominado desta 

forma, pois as variáveis com maior peso são: "Domicílios particulares permanentes sem morador 

do sexo masculino", "Pessoas responsáveis, do sexo feminino" e "Domicílios em logradouros sem 

bueiros/boca-de-lobo".  

Já o quinto fator tem poder de explicação de 4,82% e será denominado de iluminação 

publica, pois a variável com o maior peso atribuído foi a “Domicílios sem iluminação pública”, 

que teve peso de 0,825. As demais variáveis tiveram contribuições inferiores a 0,40.  

O sexto e último fator teve poder de explicação de 4,61% e será denominado de 

improvisação de domicílios, pois o peso atribuído com maior intensidade trata-se de 0,952 

atribuído a variável “Total de Domicílios Particulares improvisados” todas as demais variáveis 

tiveram contribuições inferiores a 0,30. 
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