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RESUMO – O Rio de Janeiro frequentemente sofre com danos gerados por inundações devido ao 

crescimento desordenado e ao sistema de drenagem ineficaz. Na bacia do Rio Acari, uma das 

principais do município, esse problema se concentra em diversas áreas, deixando em risco a 

integridade e saúde da população, seus bens e o funcionamento de diversos setores. Este trabalho 

propõe a criação de um Índice de Risco Socioeconômico a Inundações, com o objetivo de localizar 

regiões com o maior potencial de geração de danos causados por inundações diante de eventos de 

chuva intensos, levando em conta a vulnerabilidade social da população atingida. Dessa maneira, foi 

realizada uma análise socioeconômica da bacia hidrográfica do Rio Acari, que confrontada com 

simulações matemáticas do sistema de drenagem e mapeamento do perigo de inundações, permitiu a 

avaliação de áreas de risco com base em índices sintéticos. A simulação matemática hidrológico-

hidrodinâmica para definição das manchas de inundação, necessárias para compor a parcelo do perigo 

de inundações, foi realizada com o auxílio do software MODCEL, desenvolvido na UFRJ.  

 

ABSTRACT – The Metropolitan Region of Rio de Janeiro, Brazil, often suffers from damage caused 

by floods due to disorderly growth and ineffective drainage system. In the Acari River basin, one of 

the main in the municipality, this problem is concentrated in several areas, leaving the integrity and 

health of the population, their assets and the functioning of different sectors at risk. The present work 

proposes the creation of a Socioeconomic Risk Index to Floods, with the objective of locating regions 

with the greatest potential for generating damage caused by floods in the face of intense rain events, 

taking into account the social vulnerability of the affected population. In this way, a socioeconomic 

analysis of the hydrographic basin of the Rio Acari was carried out, which, faced with mathematical 

simulations of the drainage system and mapping the flood hazard, allowed the assessment of risk 

areas based on synthetic indexes. The hydrological-hydrodynamic mathematical simulation to define 

the flood spots, necessary to compose the flood danger plot, was performed with the help of 

MODCEL software, developed at UFRJ. 

 

Palavras-Chave – Modelagem Matemática; Gestão do Risco a Inundações; Bacia Hidrográfica do 

Rio Acari. 
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INTRODUÇÃO 

O resultado da expansão da cidade com pouco planejamento no uso do solo e alta densidade 

populacional, gera consequências na demanda de água, na geração de esgoto e resíduos sólidos, e 

impermeabilização do solo que afetam diretamente na gestão da drenagem urbana, assim gerando 

uma necessidade da resolução de problemas devido ao impacto da urbanização no balanço hídrico 

(TUCCI, 2012). 

Integrado no balaço hídrico, o fenômeno de inundação ocorre nas margens dos rios, sendo 

definida como a ocorrência do extravasamento da capacidade máxima do curso d’água responsável 

pela condução das águas contribuintes na bacia hidrográfica durante o período de cheia do rio, 

gerando volume de água que atinge planícies na margem do curso d’água. É comum que os 

fenômenos de inundação impactem a população e a infraestrutura da cidade, podendo atingir extensas 

áreas e desabrigar uma grande parte da população, gerando danos econômicos e sociais (JHA et al. 

2012). 

Ao longo dos anos, desastres naturais causaram muitas mortes, feridos e prejuízos, 

apresentando um drástico aumento de desastres registrados e prejuízos econômicos ao longo do 

século XX (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). De acordo com Macedo (2002) a ocorrência do desastre 

natural é a materialização do risco, onde um fenômeno natural costuma ocorrer em uma determinada 

região e tempo conhecido, gerando uma situação de perigo, caso esse fenômeno ocorra em uma 

determinada área povoada, com vulnerabilidade e possibilidade de danos em um determinado 

período, então teremos uma área com um risco associado. 

Para Wisner et al. (2004) a avaliação dessa vulnerabilidade é no mínimo igualmente importante 

que a compreensão e abordagem dos perigos naturais para uma avaliação de risco de desastres 

naturais, atribuindo a vulnerabilidade social como determinante sobre as consequências negativas dos 

desastres naturais. Países em desenvolvimento tendem a apresentar números maiores de vítimas, pois 

com o aumento da pressão populacional em grandes cidades e o desenvolvimento econômico com 

desigualdade impulsionam a população, em geral mais pobre, a mudar para as áreas de risco desses 

desastres.  

Segundo Macedo (2002), o perigo associado aos desastres naturais é resultado da interação de 

um fenômeno natural (ou induzido) com uma área de estudo e o homem, representando uma ameaça 

potencial à população, no caso da inundação temos a interação entre o evento de chuva com um 

espaço físico afetado. Essa interação da chuva com o meio físico demonstra influência que a 

intensidade da chuva pode gerar inundações ou não em uma determinada área, tornando o seu tempo 

de recorrência diretamente associado à probabilidade e frequência do perigo das inundações 

(MIGUEZ et al. 2017). Machado (2005) em sua análise dos efeitos das inundações ao setor 
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habitacional, relaciona a profundidade de inundação com os danos gerados, que em conjunto com a 

análise de vulnerabilidade se torna uma ferramenta útil para o aprimoramento da análise de risco de 

inundações de uma região. Essa profundidade pode ser obtida a partir da modelagem computacional, 

devido a possibilidade da composição de modelos de células em diversos graus de amplitude e 

simplificação, na medida que reproduza o padrão de escoamento e armazenamento da água da chuva. 

De acordo com Varnes (1984), os diferentes graus de risco de inundação podem ser 

determinados numericamente através da Equação 1, onde R = Risco Estimado; P = Perigo e V 

=Vulnerabilidade. 

𝑅 = 𝑃 ∗ 𝑉                                                                                          (1) 

Para o mapeamento de risco do fenômeno de inundações, observa-se que a maior parte dos 

estudos utiliza métodos qualitativos. Geralmente esses métodos são baseados em evidências de campo 

e no registro de ocorrências, com apoio dos relados de moradores, e na análise do risco, com base em 

critérios subjetivos e/ou na experiência profissional. Apresenta-se uma razoável eficácia para o 

gerenciamento de emergências e a convivência com situações de risco. 

OBJETIVO 

Esse estudo busca localizar e estudar os impactos socioeconômicos gerados pelas inundações a 

uma população urbana com o auxílio de índices para tornar a obtenção de um diagnóstico mais ágil e 

compor uma ferramenta para tomar decisões de mitigação do risco socioeconômico de inundações. 

A bacia hidrográfica do rio Acari, localizada na cidade do Rio de Janeiro, foi escolhida como 

área de estudo devido a seus recorrentes problemas de macrodrenagem e conjunto com a ausência de 

serviços públicos, ocupação desordenada e com a população com as piores rendas da cidade, segundo 

o IBGE (2010). Foi realizado o mapeamento focado na busca de locais com indicadores de 

vulnerabilidade para a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica a Desastres Naturais 

(𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁). E com o auxílio do MODCEL (MIGUEZ, 2001) foram obtidos resultados para a 

elaboração do Índice de Perigo a Inundações (𝐼𝑃𝐼). Assim sendo possível o diagnóstico de áreas de 

risco de inundações com a elaboração do Índice de Risco Socioeconômica a Inundações (𝐼𝑅𝑆𝐼). 

METODOLOGIA 

A área de estudo foi espacializada em um modelo de células de acordo com sua configuração 

urbana, propriedades hidrológicas e topografia com o objetivo de analisar o escoamento superficial. 

A partir desse modelo é capaz executar simulações de cheias em toda a bacia de forma integrada por 

meio do software MODCEL (MIGUEZ, 2001). A base de modelagem utilizada no presente estudo é 

baseada em um trabalho anterior (OLIVEIRA, 2018), onde o Modelo de Células de Escoamento foi 

utilizado como ferramenta de simulação. A dissertação de mestrado de Oliveira (2018) ainda fez a 

calibração do modelo matemático, diagnóstico e prognóstico para a bacia do Rio Acari. Para os 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  4 

estudos hidrológicos e diagnóstico de um evento de inundação, foi adotada uma chuva de projeto com 

tempo de recorrência de 25 anos obtida a partir das curvas IDF dos postos pluviométricos contidos 

na região, com duração de 5 horas, equivalente ao tempo de concentração da bacia do Rio Acari. 

O Índice de Risco Socioeconômico à Inundações (𝐼𝑅𝑆𝐼) que tem como objetivo de localizar 

regiões com o maior potencial de danos causados por inundações de diferentes eventos de chuvas. O 

𝐼𝑅𝑆𝐼 mensura o risco às inundações numericamente através da Equação 2. 

𝐼𝑅𝑆𝐼 = 𝐼𝑃𝐼 ∗ 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁                                                                                          (2) 

𝐼𝑃𝐼 = Índice de Perigo a Inundações. Valores entre 0 e 1; sendo 1 o grau crítico e o 0 para perigo residual. 

𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 = Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica a Desastres Naturais. Variação entre 0 e 1, sendo o 1 

grau crítico e o 0 para vulnerabilidade residual. 

Para auxiliar na localização das áreas de risco, foi realizado o mapeamento do 𝐼𝑅𝑆𝐼 pela a 

interseção das áreas delimitadas, representado na Figura 1, pelos setores censitários e avaliadas pelo 

𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 com as áreas que apresentaram lâminas de inundação oferecendo algum perigo de acordo 

com o 𝐼𝑃𝐼, calculado com auxílio da modelagem. 

 

Figura 1 - Metodologia para o mapeamento de risco com auxílio da ferramenta SIG. 

O 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 foi criado a partir de dados do último Censo demográfico (IBGE, 2010) que 

informam as variáveis necessárias para a sua composição. Essas variáveis foram associadas e 

categorizadas em: Renda, Saneamento Básico, Estrutura da Habitação, Infraestrutura do Entorno e 

Perfil Demográfico. Na Tabela 1 são apresentadas as variáveis selecionadas e em qual categoria foram 

incluídas. 

Tabela 1 - Variáveis escolhidas do censo para a composição do índice. 

Subíndice Variável 

Renda (𝑰𝑹) Renda Média Familiar 

Saneamento básico (𝑰𝑺𝑨𝑵) 

Abastecimento de água 

Presença de esgoto à céu aberto 

Presença de lixo à céu aberto 

Presença de bueiros e/ou Boca-de-lobo 

Qualidade da Habitação (𝑰𝑯𝑨𝑩) 

Domicílios do tipo apartamento 

Domicílios com 2 ou mais banheiros 

Domicílios do tipo Aglomerado subnormal 

Infraestrutura do Entorno 

(𝑰𝑰𝑵𝑭𝑹𝑨) 

Presença de iluminação pública 

Presença de pavimentação 

Presença de calçada 

Perfil Demográfico (𝑰𝑷𝑫) 

Grau de Alfabetização 

Residentes com idade vulnerável 

Densidade demográfica 
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Foi realizada a normalização de cada variável em uma unidade universal, do mesmo modo que 

é utilizada no IDH, IDS e outros índices sintéticos, assim avaliando em uma escala de 0 à 1 se 

baseando em valores mínimos e máximos dentro da bacia para cada variável, considerando que 

quanto maior o valor do índice apresentar no cálculo, maior será a vulnerabilidade avaliada desse 

setor censitário em relação a todos outros 1631 contidos na bacia hidrográfica do rio Acari. Abaixo é 

apresentada a Equação 3 que representa o do 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁, na qual a, b, c, d e e são pesos relacionados à 

importância atribuída de cada subíndice ao índice.  

𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 =
𝑎(𝐼𝑅) + 𝑏(𝐼𝑆𝐴𝑁) + 𝑐(𝐼𝐻𝐴𝐵) + 𝑑(𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴) + 𝑒(𝐼𝑃𝐷)

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒)
                                               (3) 

Na qual: 

𝐼𝑅 – Subíndice da renda por setor censitário. 

𝐼𝑆𝐴𝑁 – Subíndice do saneamento básico por setor censitário. 

𝐼𝐻𝐴𝐵 – Subíndice da qualidade da habitação por setor censitário. 

𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 – Subíndice da infraestrutura do entorno por setor censitário. 

𝐼𝑃𝐷 – Subíndice do perfil demográfico por setor censitário. 

 

Para avaliar o perigo, o 𝐼𝑃𝐼 busca mensura-lo para a população e sua habitação ao evento de 

inundação em um local, de acordo com sua intensidade e distribuição espacial, sendo a intensidade 

associada à altura lâmina de inundação, obtida pelo diagnóstico da modelagem matemática e aplicada 

na Equação 4. Para a modelagem foram estabelecidos limites para os níveis de inundação mínimos e 

máximos obtidos pela modelagem para auxiliar na normalização do perigo de inundações na bacia do 

Rio Acari, estabelecendo um nivelamento e valores críticos a partir do padrão construtivo da área 

inundada. Foi realizado o levantamento de dados do padrão construtivo, considerado que regiões 

classificadas como aglomerados subnormais teriam suas moradias invadidas por inundações com 

lâminas d’água maiores que 20 centímetros, pois nessas regiões o padrão de níveis de ruas, calçadas 

e da construção tendem a ser mais próximos, e foi considerado como perigo crítico lâminas d’água a 

partir de 1,00 m . Já para locais com ocupações consideras regulares, foi considerada a diferença de 

nível de 50 centímetros entre o meio fio para o nível da edificação e o perigo crítico partir de 1,30m. 

Se ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 ≤ ℎinund,min; 𝐼𝑃𝐼=0; 

(4) 

Se ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 ≥ ℎinund,max; 𝐼𝑃𝐼=1; 
Se ℎinund,min  ≤ ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 ≤ ℎinund,max: 

𝐼𝑃𝐼 =
(ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑)

(ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 − ℎinund,min)
                                                                                            

Na qual: 

ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 – Lâmina de inundação da área de armazenagem da região. 

ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 – Lâmina de inundação crítica da área de armazenagem de acordo com:  
Para aglomerados subnormais ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 1,0𝑚; para outras áreas ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 1,3𝑚  

ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑖𝑛 – Lâmina de inundação inicial da área de armazenagem da região:  
Para aglomerados subnormais ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 0,2𝑚; para outras áreas ℎ𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 0,5𝑚  
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A Bacia hidrográfica é utilizada como parâmetro principal de espacialização, integração e 

compatibilização dos indicadores na proposta dos índices, induzindo nesse estudo devido a 

disponibilidade de dados dessa região. Desde a busca de dados até a saída de resultados, houve o 

adensamento e espacialização com o objetivo de tornar a análise mais ágil dos resultados 

ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada na zona norte do município do Rio de Janeiro, com área de 

drenagem aproximadamente 107,35 km². A bacia hidrográfica do Rio Acari é composta por uma 

densa rede hidrográfica e apresenta urbanização dominante em sua área. Na Figura 2 é ilustrada uma 

imagem de satélite da bacia hidrográfica, localizando as poucas e dispersas áreas verdes que se 

localizam em regiões à montante e mais altas da bacia, longe das áreas mais críticas à jusante que 

apresentam urbanização intensa e com mais riscos de inundações. 

 
Figura 2 - Imagem de satélite da bacia hidrográfica do Rio Acari. Elaborado por: LHC – COPPE/UFRJ. 

A região possui uma topografia relativamente plana, chegando próximas ao nível do mar ao 

longo dos corpos hídricos situados à jusante e grande aumento de altitudes nos morros. Essa 

topografia também pode limitar o amortecimento de vazões ao longo dos corpos hídricos e tornando 

a bacia mais suscetível às inundações.  

A Bacia do Rio Acari faz parte da bacia da Baía de Guanabara, onde apresenta registros 

históricos e relatos da defesa municipal que mostram a ocorrência frequente de inundações, 

particularmente associados aos corpos hídricos que atravessam a bacia, devido à impermeabilização 

dos terrenos e deficiências da macrodrenagem da bacia. 

O próprio processo de ocupação do Rio de Janeiro segregou as áreas mais planas, mais próximas 

aos grandes centros econômicos e de maior valor imobiliário para a população de maior renda, já 

áreas de encosta e ribeirinhas foram ocupadas informalmente pela população de menor renda. A bacia 
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atualmente ainda possui um perfil construtivo horizontal, em processo de verticalização, por causa da 

dominante presença de domicílios do tipo loteamento unifamiliar, onde a maior incidência de espaços 

livres está no interior das quadras e a menor presença de praças e outros equipamentos sociais. 

Presença de aglomerados subnormais, sendo que no caso da bacia do Rio Acari eles possuem o perfil 

construtivo mais horizontal, se enquadrando com o perfil predominante de toda bacia, e possuem 

como padrão a ocupação do solo intensiva com ruas e calçadas compactas e com baixa incidência de 

espaços livres e serviços de infraestrutura.  

RESULTADOS 

Na Figura 3 é apresentado mapeamento dos resultados obtidos através da metodologia proposto. 

O 𝐼𝑅 se mostrou coerente com a maioria dos indicadores dos outros subíndices, onde as regiões 

que apresentaram renda baixa também foram mal avaliadas, de acordo com as variáveis analisadas, 

nos serviços públicos e estrutura da edificação, afirmando com isso a segregação de serviços públicos 

para regiões de população carente de renda na bacia do Rio Acari. O levantamento dos bairros com 

setores censitários avaliados como crítico pelo 𝐼𝑅, demonstrando a predominância dessas áreas 

principalmente nos bairros do Acari, Anchieta, Barros Filho, Colégio, Costa Barros, Pavuna e Vigário 

Geral. 

O 𝐼𝑆𝐴𝑁 apresentou comportamento semelhante ao 𝐼𝑅. Em 73,58% dos setores censitários que 

foram avaliados com os piores serviços de saneamento também apresentaram as mais baixas rendas 

familiares, aumentando a vulnerabilidade dessas regiões e demonstrando que áreas com as populações 

mais pobres tendem a serem excluídas de serviços públicos de saneamento básico na bacia do Rio 

Acari. O levantamento dos bairros com setores censitários avaliados como crítico pelo 𝐼𝑆𝐴𝑁 

demonstraram a predominância dessas áreas principalmente nos bairros do Acari, Barros Filho, 

Colégio, Costa Barros, Pavuna e Piedade. 

O 𝐼𝐻𝐴𝐵 na bacia do Rio Acari demonstrou uma avaliação abaixo da média para a maioria da 

bacia, o que pode indicar a predominância da horizontalidade, menor poder aquisitivo e resistência 

física aos fenômenos naturais 

O 𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴 apresentou a maior concentração em seus extremos dentre os subíndices, apresentando 

286 setores censitários com valores zerados e 610 avaliados com 1, localizando as áreas de maior 

segregação urbana na bacia. Tratam-se de áreas que, na maioria dos casos, apresentam menor valor 

imobiliário e consequentemente com pouco retorno financeiro, indicando baixa expectativa do 

desenvolvimento da infraestrutura, principalmente em áreas com ocupação de aglomerados 

subnormais. 

O 𝐼𝑃𝐷 apresentou uniformidade em quase toda a bacia, sendo 93% de todos os setores 

censitários avaliados com os índices entre 0,6 e 0,8. 
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Figura 3 - Mapeamento dos resultados do 𝑰𝑽𝑺𝑬𝑫𝑬𝑵 e suas variáveis, do 𝑰𝑷𝑰 e o resultado final obtido pelo 𝑰𝑹𝑺𝑰. 

A partir do resultado do 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁 e em comparação com seus subíndices, foi possível notar que 

os piores bairros avaliados pela média foram Acari com 0,74, Barros Filho com 0,65, Pavuna com 

0,63, Costa Barros com 0,61, Engenheiro Leal com 0,52 e Anchieta com 0,51, nos quais apresentaram 

valores baixos, mas crescentes também, dos 𝐼𝑆𝐴𝑁 e 𝐼𝐼𝑁𝐹𝑅𝐴, e valores críticos de 𝐼𝑅, já os melhores 

bairros avaliados apresentaram os índices de serviços públicos mais altos e semelhantes, apresentando 
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maior variação no 𝐼𝑅. É possível afirmar que a maioria dos setores avaliados com mais de 0,8 no 

índice apresentaram carência de serviços públicos que gradualmente foram decaindo mais a partir de 

seus indicadores particulares de vulnerabilidade, representando locais de extrema segregação urbana 

dentro da bacia do Rio Acari e zonas mais vulneráveis para desastres naturais. 

As regiões consideradas críticas no diagnóstico de inundações também apresentaram grau 

máximo de perigo, excluindo as regiões despovoadas que inundam, como por exemplo no bairro do 

Acari. Apesar da aplicação do 𝐼𝑃𝐼 ter reduzido o foco de análise das inundações, cerca de 9% da bacia 

está com algum grau de perigo de inundações associado, e cerca de 2% da bacia está avaliada com o 

grau de máximo perigo. Essas áreas críticas estão localizadas nos bairros de Acari, Bento Ribeiro, 

Coelho Neto, Deodoro, Irajá, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Parque Columbia, Pavuna, Realengo, 

Rocha Miranda e Vila Militar. 

O comportamento hídrico da bacia se mostrou dominante na localização dos pontos avaliados 

em risco pelo 𝐼𝑅𝑆𝐼, mas seu impacto em quantidade de moradores se mostrou diferente devido a 

diferença de densidade populacional. Utilizando a densidade populacional (IBGE, 2010) de cada setor 

censitário associado na interseção do processo de espacialização do 𝐼𝑅𝑆𝐼, foi estimado que 118890 

moradores, cerca de 11% dos moradores da bacia do Rio Acari, apresentariam algum grau de risco 

em algum momento do evento da chuva de projeto, onde os bairros Acari, Bento Ribeiro, Coelho 

Neto, Irajá, Jardim América, Marechal Hermes, Parque Columbia, Realengo e Vila Valqueire 

concentraram mais esses moradores em risco.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A bacia do Rio Acari, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, sofre 

constantemente com danos provocados por inundações. Seu sistema de macrodrenagem ineficaz 

resulta no acumulo de volumes de inundações em diversos pontos da bacia. A ocupação de maneira 

informal e densa de áreas que sofrem inundações, por uma população carente e com falta de serviços 

públicos nessas regiões tornam essa área mais crítica aos danos gerados, impactando no seu 

desenvolvimento socioeconômico.  

Existe complexidade e um grande número de informações que podemos extrair de uma área, 

podendo ser encontradas através da pesquisa. Mensurara-las exige uma relação dessas informações 

se baseando em diversas disciplinas e áreas de conhecimento. A adoção e estudo de indicadores como 

variáveis do índice auxiliou no compreendimento dessa riqueza de informação, apresentando uma 

comunicação mais ágil, mas também podendo ocultar desigualdades e heterogeneidades de acordo 

com o nível de discretização da análise e adensamento de dados, ou seja, a precisão do indicador e do 

índice também está relacionada à grandeza quantitativa que ele representa. Outra questão foi na 

escolha arbitraria de variáveis que é, muitas vezes, influenciada de acordo com a disponibilidade de 
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informação, assim limitando a análise da área de estudo. No entanto, apesar do uso de indicadores e 

índices apresentarem imperfeições, se mostraram coerentes com os relatos e foram importantes para 

o diagnóstico da bacia.  

A dependência do IVSI com o censo demográfico do IBGE tornou a atualização das variáveis 

em função da realização desse estudo estatístico, que ocorre geralmente a cada dez anos. Isso tornou 

o índice menos representativo ao longo de um intervalo de tempo, possibilitando o aumento do seu 

erro, além da necessidade de troca de variáveis por possíveis mudanças a cada edição desse estudo.  

Apesar disso, a partir da metodologia dos índices o 𝐼𝑉𝑆𝐸𝐷𝐸𝑁, 𝐼𝑃𝐼 e 𝐼𝑅𝑆𝐼 possuem potencial de 

replicabilidade e cobertura temporal em todo o Brasil, e possibilita o seu ajuste para estudos com 

diversos focos e auxílio para tomar decisões. 
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