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RESUMO – Ao longo dos últimos anos, diversos eventos chuvosos trouxeram problemas de 

inundação ao município de Belo Horizonte. Para a gestão desse tipo de desastre ambiental, atua-se 

tanto na redução da probabilidade de ocorrência do evento quanto na minimização dos impactos, que 

dependem da exposição, da susceptibilidade e da resiliência da população atingida. Frente a isso, 

investigar as relações existentes entre vulnerabilidade social e risco à inundação é um tema de grande 

relevância. O presente artigo propõe indicadores de vulnerabilidade socioambiental à inundação para 

Belo Horizonte, por meio de ferramentas de geoprocessamento e análise espacial, com base em dados 

de vulnerabilidade social e de susceptibilidade às inundações. Os indicadores mostraram que não 

necessariamente as áreas mais críticas à inundação são também aquelas com piores índices de 

vulnerabilidade socioambiental à inundação, visto que a vulnerabilidade também considera a 

capacidade da população de se recuperar após um evento crítico. O Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental à inundação proposto neste estudo permite uma visualização espacial da situação de 

vulnerabilidade de Belo Horizonte, além de partir de estudos e índices já desenvolvidos pelo próprio 

município, o que facilita sua integração aos processos de gestão da prefeitura.  
 

ABSTRACT– Over the past few years, several rainy events have caused flooding problems to the 

city of Belo Horizonte. The management of this type of environmental disaster involves both the 

reduction of the flood probability and the mitigation of its impacts, which depends on the exposure, 

susceptibility and resilience of the affected population. In this sense, investigating the relationship 

between social vulnerability and flood risk is a topic of great relevance. This article proposes socio-

environmental vulnerability indicators for Belo Horizonte, built with geoprocessing and spatial 

analysis tools, and based on social vulnerability and flooding risk data. The indicators showed that 

not necessarily the most critical areas concerning flood are also those with the worst socio-

environmental vulnerability to flood, since the vulnerability also considers the population's ability to 

recover from a critical event. The Socioenvironmental Vulnerability Index proposed in this study 

allows a spatial visualization of the vulnerability status in Belo Horizonte. Also, the proposed index 

is based on open data from the municipality itself, which enables its integration into the already 

established risk management processes. 
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INTRODUÇÃO 

As inundações foram o tipo de desastre com maior frequência de ocorrência na América Latina 

e no Caribe entre 2000 e 2019 e o Brasil está entre os 15 países com a maior população exposta ao 

risco de inundações no mundo (OCHA, 2020). Frente a esse problema, deve-se atuar de forma a 

minimizar o risco. 

Para Sayers et al. (2001), o risco de inundação é normalmente associado à probabilidade de um 

evento ocorrer e aos impactos resultantes, caso venha a ocorrer. Para a gestão de desastres ambientais, 

como inundações, atua-se nessas duas frentes, sendo que o impacto do evento depende da exposição 

do receptor, referindo-se à quantidade de elementos (pessoas, bens, fauna, flora) passíveis de serem 

afetados, e de sua vulnerabilidade, que descreve o potencial que um elemento exposto tem de sofrer 

danos caso o evento ocorra. A vulnerabilidade, por sua vez, depende da susceptibilidade e da 

resiliência do indivíduo, e da severidade do dano. Dentre as diversas possibilidades de abordagem 

para a gestão do risco de inundação, uma é reduzir a vulnerabilidade, o que será o foco deste trabalho. 

Sendo a vulnerabilidade dependente da resiliência, entende-se que esta última trata da capacidade de 

recuperação do indivíduo após a ocorrência de um evento, estando relacionada à vulnerabilidade 

social. 

O conceito de vulnerabilidade social vem do entendimento da multiplicidade de dimensões da 

pobreza. Para Carmo e Guizardi (2018), embora o aspecto econômico seja relevante para a 

determinação da vulnerabilidade, não é determinante, já que o acesso precário à renda leva a privações 

de outras naturezas, como segurança, educação, saúde, transporte, etc. Assim, a vulnerabilidade social 

engloba um conjunto de fatores que interferem nas condições de vida de uma população. 

Não obstante, a literatura recente indica que as áreas mais afetadas pelas inundações são as 

áreas de população de baixa renda (PRATES, 2019; FREIRE et al., 2014), além de que os grupos de 

maior vulnerabilidade social apresentam maior suscetibilidade aos impactos e maior dificuldade de 

recuperação (resiliência) após um desastre. 

A vulnerabilidade socioambiental, por sua vez, é um termo utilizado para situações em que os 

aspectos ambiental e social estão sobrepostos. Alves (2006) o descreve como a expressão de 

fenômenos de interação e cumulatividade entre situações de pobreza (vulnerabilidade social) e de 

risco e degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental). 

Investigar as relações existentes entre vulnerabilidade social e risco à inundação é um tema de 

grande relevância que tem potencial para fomentar a elaboração de planos e ações voltados para a 

melhoria das condições da população exposta. Freire et al. (2014), fazem uma análise da 

vulnerabilidade socioambiental da população exposta às inundações ocorridas no estado do Alagoas 

em 2010, por meio de pesquisa na literatura científica e na imprensa. Análise similar também foi 
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realizada por Medeiros (2018) por meio de uma correlação entre eventos hidro climáticos extremos 

e vulnerabilidade socioambiental a inundações no Baixo-Açu - RN. Já Lins-de-Barros e Muehe 

(2010), Alves (2013), Prates e Amorim (2017), e Prates (2019) utilizaram metodologias de 

geoprocessamento e análise espacial para a elaboração de uma sobreposição de dados 

sociodemográficos com dados que representam a suscetibilidade de áreas a inundações. 

A cidade de Belo Horizonte foi planejada e construída na região da bacia hidrográfica do 

ribeirão Arrudas. Anteriormente permeada por uma infinidade de córregos, a cidade foi projetada 

com um traçado de vias ortogonais e avenidas sanitárias, que canalizaram grande parte dos cursos 

d’água. Nas primeiras décadas do século XX, a cidade cresceu além dos limites projetados. A 

urbanização desordenada, a impermeabilização do solo e o tratamento higienista dos cursos d'água 

fizeram com que os problemas de inundação surgissem muito cedo (BORSAGLI, 2019). 

Hoje, segundo o Plano Municipal de Saneamento (PMS), dos 670 km de cursos d’água, 31% 

estão revestidos em canais abertos ou fechados. Ainda segundo o PMS, ao longo dos últimos anos, 

diversos eventos chuvosos trouxeram problemas à cidade como inundações e deslizamentos de 

encostas. Apenas entre 2009 e 2016 foram registrados 3298 episódios de inundação (BELO 

HORIZONTE, 2016). 

É importante destacar que em seu PMS, Belo Horizonte prioriza investimentos em 

infraestrutura e serviços de saneamento em áreas carentes. A metodologia adotada no PMS estabelece 

“o percentual da população residente em vilas e favelas em relação à população total da unidade 

territorial” como um dos 4 eixos de priorização. Além disso, entre 2015 e 2016 a prefeitura realizou 

o estudo “Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas no Município de Belo Horizonte” 

(WAY CARBON, BELO HORIZONTE, 2016) que avaliou impactos climáticos potenciais, dentre 

eles inundações, e produziu uma previsão do perfil de vulnerabilidade à inundação do município no 

horizonte 2030. Tal estudo foi realizado pela empresa Way Carbon com uso da plataforma de análise 

espacial e estatística própria da empresa, chamada Model of Vulnerability Evaluation, e os resultados 

não estão todos disponíveis em formato aberto. 

O objetivo deste artigo é comparar dados de vulnerabilidade social e de susceptibilidade aos 

riscos de inundação para o município de Belo Horizonte - MG, analisar as possíveis relações entre 

eles, por meio de ferramentas de geoprocessamento e análise espacial, e propor um índice de 

vulnerabilidade socioambiental que considere esses dois aspectos: inundações e vulnerabilidade 

social. Espera-se que os resultados deste trabalho possam contribuir para ampliar a base de dados 

abertos do município e para a elaboração de planos, ações e recursos voltados à mitigação dos 

impactos causados pelas inundações. 
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METODOLOGIA 

No presente artigo, propõem-se dois índices de vulnerabilidade socioambiental que permitem 

classificar de forma quantitativa a vulnerabilidade da população considerando-se conjuntamente o 

risco de inundação e a vulnerabilidade social, tendo a vulnerabilidade social sido medida por dois 

parâmetros distintos, daí os dois indicadores. 

O risco de inundação foi medido pelo Índice de Drenagem Urbana (IDR). Essa variável mede 

a porcentagem da população de cada sub-bacia hidrográfica do município que se encontra fora das 

manchas de inundação dos cursos d’água. Varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, menor 

a parte da população susceptível ao risco e melhor o resultado do indicador, o que implica em uma 

lógica de interpretação positiva. Os dados foram obtidos do Plano Municipal de Saneamento 2016-

2019 de Belo Horizonte, que utilizou dados do censo 2010 do IBGE. 

A vulnerabilidade social foi medida pelo Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), utilizado 

pelo município de Belo Horizonte para priorizar investimentos em infraestrutura urbana, e pelo Índice 

de Vulnerabilidade Social (IVS), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  

O IQVU é calculado com base em 36 indicadores, relacionados a 10 variáveis: abastecimento, 

cultura, educação, esporte, habitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, serviços e segurança, e 

mede a quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços públicos e privados à população. Dessa 

forma, em vez de avaliar a vulnerabilidade social pela renda, esse índice a avalia pela falta de acesso 

a bens e serviços públicos e privados. O índice varia de 0 a 1 e possui uma lógica de interpretação 

positiva, isto é, quanto maior o seu valor, melhor o resultado. É discretizado por Unidade de 

Planejamento (UP), divisão geográfica administrativa definida pelo município. Os dados foram 

obtidos no site da prefeitura de Belo Horizonte, para o ano de 2010. 

O IVS mede a presença de ativos em áreas do território brasileiro, sendo os três conjuntos 

analisados: infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. Varia de 0 a 1 e possui lógica de 

interpretação negativa, isto é, quanto maior o seu valor, pior o resultado e mais vulnerável a população 

daquele setor. O setor básico para o cálculo desse indicador é a Unidade de Desenvolvimento Humano 

(UDH), recorte territorial definido a partir da homogeneidade socioeconômica de um bairro ou parte 

de bairro. Os dados foram obtidos no site do Ipea, para o ano de 2010. 

A diferença mais relevante para este trabalho entre IQVU e IVS é que o IVS leva em conta a 

renda, enquanto que para o cálculo de IQVU esta não é considerada de forma direta. A Figura 1 

apresenta os dados de IDR, IQVU e IVS usados para as análises. 

Por meio da ferramenta de combinação espacial do programa QGIS, com sistema de projeção 

EPSG 31983 (SIRGAS 2000 - UTM ZONA 23 S), foi construído o Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental com base no IQVU. Tomou-se por unidade básica a Unidade de Planejamento. Para 
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obtenção da cartografia de risco de inundação, tomou-se a média ponderada do IDR e atribuiu-se um 

valor de IDR médio a cada UP. A este dado, foi sobreposto o valor do IQVU normalizado (Equação 

1) de cada uma das 81 Unidades de Planejamento do município.  

 

𝐼𝑄𝑉𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
(𝐼𝑄𝑉𝑈𝑈𝑃 − 𝐼𝑄𝑉𝑈𝑚í𝑛)

(𝐼𝑄𝑉𝑈𝑚á𝑥 − 𝐼𝑄𝑉𝑈𝑚í𝑛)
                                                                                   (1) 

 

 

Figura 1 - Mapa de Índice de Drenagem Urbana por sub-bacia à esquerda; mapa de Índice de Vulnerabilidade Social 

por UDH ao centro; mapa de Índice de Qualidade de Vida Urbana por Unidade de Planejamento à direita. 

A multiplicação dos dois dados para cada UP (IDR x IQVUnormalizado) subtraída de 1 resultou no 

Índice de Vulnerabilidade Socioambiental com base no IQVU (Equação 2), que varia de 0 a 1 e possui 

uma lógica de interpretação negativa, o que significa que quanto mais próximo de 1, maior a 

vulnerabilidade, e pior o resultado do indicador. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  1 − (𝐼𝐷𝑅 ×  𝐼𝑄𝑉𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)     (2) 

 

Também por meio da ferramenta de combinação espacial do programa QGIS, com sistema de 

projeção EPSG 31983 (SIRGAS 2000 - UTM ZONA 23 S), foi construído o Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental com base no IVS. Tomou-se por unidade básica novamente a UP. 

Para obtenção da cartografia de risco de inundação, tomou-se a média ponderada do IDR e atribuiu-

se um valor de IDR médio a cada UP. A este dado, foi sobreposto o valor do IVS normalizado 

(Equação 3) de cada uma das 81 Unidades de Planejamento. Para obtenção dos valores de IVS para 
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cada Unidade de Planejamento, tomou-se a média ponderada do IVS e atribuiu-se um valor de IVS 

médio a cada UP.  

 

𝐼𝑉𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
(𝐼𝑉𝑆𝑈𝑃 − 𝐼𝑉𝑆𝑚í𝑛)

(𝐼𝑉𝑆𝑚á𝑥 − 𝐼𝑉𝑆𝑚í𝑛)
                                                                                            (3) 

 

Para a transformação do IVSnormalizado em uma variável de interpretação positiva, de forma a 

compatibilizá-la à lógica de interpretação do IDR, construiu-se um novo dado igual a 1 – IVSnormalizado 

para cada UP. A multiplicação dos dois dados subtraída de 1 resultou no Índice de Vulnerabilidade 

Socioambiental com base no IVS (Equação 4), que também varia de 0 a 1 e possui lógica de 

interpretação negativa, o que significa que quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade, e pior 

o resultado do indicador. 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 1 − [𝐼𝐷𝑅 × (1 − 𝐼𝑉𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)](4) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta os resultados obtidos para o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental 

com base no IVS e para o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental com base no IQVU. 

 

 

Figura 2 – Mapa do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental com base no IVS à esquerda e mapa do Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental com base no IQVU à direita. 
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De forma geral, os resultados são semelhantes para os dois indicadores. A região centro-sul é 

a que apresenta os melhores indicadores, enquanto as regiões sul e nordeste são as mais críticas. 

Para o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental com base no IVS, dez UPs apresentam valor 

do indicador superior a 0,9, são elas: Jatobá, Morro das Pedras, Taquaril, Gorduras, Capitão Eduardo, 

Ribeiro de Abreu, Isidoro Norte, Furquim/Werneck, Jardim Felicidade e Mantiqueira/Sesc. São, 

portanto, as mais críticas a serem levadas em conta para a priorização de investimentos. Destaca-se a 

concentração de seis UPs com valores do indicador acima de 0,9 na região nordeste (Figura 2, mapa 

à esquerda) e cujos valores de IVS estão entre os doze piores do município. Para o Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental com base no IQVU, apenas duas UPs apresentam valor superior a 

0,9 (Furquim/Werneck e Barreiro Sul). Essa diferença em relação ao índice anterior, em que dez UPs 

estão nessa categoria, se explica pela diferença entre os tipos de informações utilizadas para calcular 

os próprios indicadores, IQVU e IVS.  

Outro fator importante para as divergências observadas entre os dois mapas, é a diferença 

entre as unidades territoriais utilizadas para os cálculos do IVS e do IQVU. Enquanto o IQVU 

considera a Unidade de Planejamento de Belo Horizonte, o IVS considera as UDHs, áreas de 

dimensões menores, que resultam em uma visualização mais detalhada da situação de vulnerabilidade 

socioambiental quando analisadas de maneira agregada ao IDR, em concordância com Lins-de-

Barros e Muehe (2010), que afirmam que para uma discriminação detalhada de focos prioritários de 

investimento é importante adotar uma escala local de estudo. 

Levando-se em conta essa diferença, foi também elaborado o mapa de Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental com base no IVS tomando-se a UDH como unidade geográfica para 

os cálculos, apresentado na Figura 3. Esse indicador permite identificar focos prioritários de 

dimensões reduzidas em relação aos apresentados anteriormente. Entretanto, a UDH não é uma 

unidade territorial administrativa da prefeitura de Belo Horizonte. 

Dessa forma, para uma compreensão geral do território, a mapa por UDH é o mais indicado, 

pois apresenta maior nível de detalhamento. Enquanto, do ponto de vista da gestão municipal, para 

priorizar investimentos, o mapa por UP seria o mais indicado, especificamente o mapa de Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental com base no IQVU porque o indicador de vulnerabilidade social 

utilizado, IQVU, já é calculado por UP, dispensando manipulações adicionais de conversão, além de 

ser uma divisão administrativa definida pela própria prefeitura do município. 
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Figura 3 - Mapa do Índice de Vulnerabilidade Socioambiental com base no IVS por UDH. 

Em ambos os mapas da Figura 2, percebe-se que não necessariamente as áreas mais críticas 

considerando o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental são aquelas que possuem os piores valores 

de IDR (hachuradas em azul). Sabendo-se que a vulnerabilidade de uma população à inundação 

também engloba sua resiliência, isto é, sua capacidade de se recuperar após um evento crítico, 

percebe-se que o Índice de Drenagem analisado isoladamente pode não ser suficiente para determinar 

as áreas prioritárias aos investimentos de ações visando à gestão do risco de inundação. Este resultado 

corrobora com a constatação de Prates e Amorim (2017) de que grupos com diferentes características 

socioeconômicas podem experimentar a mesma susceptibilidade à inundação, assim, a análise para 

priorização de investimentos deve levar em conta os dois fatores. Já Alves (2006), encontrou para a 

metrópole paulistana uma maior concentração de chefes de domicílio com baixa renda nas áreas de 

alta vulnerabilidade socioambiental. 

O Índice de Drenagem Urbana (IDR), no seu cálculo, avalia o sistema de macrodrenagem 

natural e construído, mas desconsidera a insuficiência da microdrenagem (Belo Horizonte, 2016). A 

inclusão de uma avaliação da microdrenagem no cálculo do índice poderia contribuir para a 

identificação de outras regiões do município que sofrem com problemas de inundações e 

alagamentos. Além disso, o IDR é calculado por sub-bacia, assim, sua análise integrada ao IVS ou ao 

IQVU exige uma operação de compatibilização de unidades territoriais, na qual se perde o nível de 

detalhe inicial do dado por causa das médias ponderadas necessárias. 
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Em relação ao estudo da Way Carbon (WAY CARBON, BELO HORIZONTE, 2016), não foi 

possível avaliar comparativamente os resultados, visto que apenas a previsão de vulnerabilidade à 

inundação para 2030 está acessível no estudo. Nesse sentido, o presente artigo oferece uma 

metodologia mais acessível de determinação da vulnerabilidade, que poderia ser executada pelos 

próprios órgãos de gestão do município, e cujos resultados poderiam ser disponibilizados em formato 

aberto. 

 

CONCLUSÃO 

O presente artigo propõe duas metodologias possíveis para a elaboração de um índice de 

vulnerabilidade socioambiental para o município de Belo Horizonte, focado no risco de inundação. 

Constatou-se que não necessariamente as áreas mais críticas à inundação, são também aquelas com 

piores índices de vulnerabilidade socioambiental, visto que a vulnerabilidade também considera a 

capacidade da população de se recuperar após um evento crítico. O que mostra a importância de uma 

análise holística da questão.  

Uma das barreiras para a construção de um indicador como o proposto é a indisponibilidade de 

dados em formato aberto ou a disponibilização em formatos compatíveis pelas diversas instituições 

produtoras de dados. Uma base de dados completa, atualizada e aberta é fundamental para o 

desenvolvimento de estudos correlatos, além da unificação das unidades territoriais de estudo entre 

os diversos provedores de dados. 

O Índice de Vulnerabilidade Socioambiental proposto neste estudo permite uma visualização 

espacial da situação de vulnerabilidade de Belo Horizonte, além de partir de estudos e índices já 

desenvolvidos pelo próprio município, o que facilita sua integração aos processos de gestão da 

prefeitura. 

Em estudos futuros, seria interessante partir de dados censitários atualizados para o ano de 2020, 

visto que o presente estudo se baseou em dados do último censo. Além disso, seria interessante fazer 

uma análise mais detalhada das dimensões componentes do IQVU e do IVS em relação ao Índice de 

Vulnerabilidade Socioambiental, para identificar se alguma dimensão influencia mais 

acentuadamente os resultados de vulnerabilidade socioambiental. 
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