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"Todo caminho da gente é resvaloso. 

Mas também, cair não prejudica demais  

a gente levanta,  

a gente sobe,  

a gente volta!... 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim:  

esquenta e esfria,  

aperta e daí afrouxa,  

sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem." 

 

Guimarães Rosa 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Baía de Todos os Santos, localizada no litoral nordestino do Brasil, no estado 

da Bahia (Figura 1), é o segundo maior acidente geográfico deste tipo no Brasil, com 

uma superfície de 1.233 km² (CAROSO et al., 2011). Representa uma imensa 

reserva natural e cultural que traz consigo marcas de mais de cinco séculos de 

história. 

 

Figura 1. Localização da Baía de Todos os Santos – Bahia – Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o período colonial essa área representa um grande e valioso espaço 

ligado às questões econômicas, por ter sido considerada o principal entreposto para 

o caminho das Índias e abrigou diversos engenhos de açúcar (BITTENCOURT, 

2013). Atualmente abriga portos e terminais marítimos que possibilitam grande 

tráfego de mercadorias, matérias primas e produtos para o mundo todo. Outro 

aspecto relevante sobre essa baía é que ela integra 13 municípios (Figura 1) na sua 

porção insular e no seu entorno, sendo eles: Salvador, Candeias, Madre de Deus, 

São Francisco do Conde, Saubara, Salinas das Margaridas, Maragogipe, Jaguaripe, 
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Vera Cruz, Itaparica, Cachoeira, São Félix e Santo Amaro que se integram à BTS 

pelo seu sistema aquático ou pelas suas características culturais (CAROSO et al., 

2011). 

Outra característica dessa área está ligada ao fortalecimento do turismo, 

principalmente em função da sua riqueza paisagística, como reservas de Mata 

Atlântica, exuberantes manguezais, sua grande e diversificada flora e fauna, 

patrimônio que hoje se apresenta ameaçado pela intensa interferência humana 

nesses espaços. 

Sendo assim, a riqueza natural dessa grande área vem sendo ameaçada, por 

diversos impactos ligados à ação de agentes econômicos, representados pela 

indústria química, de exploração e processamento de petróleo e de outros recursos 

minerais, além do forte adensamento populacional no seu entorno, seguida da 

crescente expansão de atividades econômicas, como afirmam AGUIAR (1991); 

SARAIVA (2008); VEIGA E PROST (2009); DIAS et al. (2011); FREIRE (2011); da 

ROCHA et al. (2012). 

Nesse sentido, esse estudo visa desenvolver com auxílio de mapeamentos 

uma análise socioambiental sobre um dos municípios do entorno da BTS, Madre de 

Deus, que apresenta grande importância econômica para o estado, por ser uma das 

principais áreas de escoamento da produção petrolífera da Refinaria Landulfo Alves 

de Mataripe. Portanto, a base desse estudo aparece como temática de grande 

relevância, por se tratar de uma área inserida em um ambiente de destacada 

importância natural, cultural e histórica, uma vez que em função da apropriação 

sofrida mostra-se vulnerável à degradação ambiental e a diversos impactos sociais. 

De acordo com Sporl (2001), os estudos ligados à fragilidade ambiental são 

imprescindíveis para o planejamento ambiental, pois a partir da identificação dos 

ambientes naturais e suas fragilidades, pode-se definir diretrizes e ações que 

auxiliem na implementação de um zoneamento ecológico que sirva a uma gestão 

eficiente do território. 

A região de Madre de Deus, tratada como cidade indústria (BRADLEY, 2000; 

FREIRE, 2011) por sediar diversas atividades econômicas ligadas à indústria do 

petróleo, carrega consigo a marca da poluição e da intensa transformação 

paisagística. Logo, desenvolver um estudo dessa região a fim de detectar áreas de 

maior vulnerabilidade contribuirá para o direcionamento de ações que visem uma 

minimização de impactos e um maior equilíbrio para a relação entre homem e 
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natureza, podendo servir de suporte para o gerenciamento de práticas mais 

sustentáveis na implantação de empreendimentos, ou seja, na organização das 

instalações industriais e nas formas de uso e ocupação do solo. 

Essa pesquisa, que se encontra inserida no projeto desenvolvido pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), intitulado “Território, redes de cuidado, direitos e vulnerabilidade 

socioambiental entre populações tradicionais da Baía de Todos os Santos” 

(Programa de núcleos de excelência – CNPQ/FAPESB), contribuirá com o acervo 

teórico metodológico do projeto, buscando auxiliar na análise integrada de variáveis 

ambientais, sociais e econômicas como suporte para o estudo acerca da 

vulnerabilidade. 

A problemática que norteia esta pesquisa constitui um amplo leque de 

investigação que pode ser expresso em uma questão norteadora: 

Quais são as áreas de maior vulnerabilidade no município de Madre de 

Deus, tomando como base suas características naturais, socioeconômicas e 

infraestruturais? 

Para a consolidação desse estudo foram utilizadas técnicas de Sensoriamento 

Remoto (SR) e de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), ferramentas 

imprescindíveis para um estudo ambiental integrado capaz de potencializar a 

aquisição e integração de dados de natureza distinta. Tais ferramentas, atreladas à 

análise das características geoambientais e socioeconômicas da área, possibilitaram 

a criação de índices de vulnerabilidade para o município de Madre de Deus, assim 

como a representação através da distribuição espacial de dados ligados a variáveis 

sociodemográficas da área.   

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

 Construir um modelo descritivo espacial de vulnerabilidade socioambiental 

para o município de Madre de Deus. 
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1.1.2 Específicos  

 

 Criar uma base de dados georreferenciada para o município de Madre de 

Deus constituída de dados físicos, como declividade e uso da terra e 

vegetação, para dar suporte na modelagem da vulnerabilidade à degradação 

ambiental desta área. 

 

 Realizar levantamento de dados sociodemográficos, definir variáveis sociais e 

infraestruturais para posterior espacialização destas informações como suporte 

para a análise da vulnerabilidade social da área em questão. 

 

 Analisar a vulnerabilidade social por localidade do município a partir da 

integração das variáveis infraestruturais e sociodemográficas, através do uso 

das geotecnologias. 

 

 Integrar variáveis ambientais e sociais identificando relações entre a 

distribuição espacial dos problemas ligados a essas variáveis. 

 

 Discutir sobre os impactos socioambientais desencadeados pelas atividades 

econômicas na área em questão. 

 

  Difundir os resultados da pesquisa no meio científico, bem como com a 

sociedade, em particular aos representantes dos órgãos públicos de Madre de 

Deus, comunidades e cooperativas. 

 

1.2 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho dissertativo é formado por sete capítulos. Os três primeiros 

capítulos apresentam os pressupostos teóricos-metodológicos gerais assumidos. Os 

capítulos 4, 5 e 6 foram formatados como artigos científicos, de modo que possuem 

referencial teórico específicos, complementando uma análise mais introdutória no 

capítulo 2, onde estão elencados os conceitos centrais do trabalho.  
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Na introdução tem-se uma abordagem sobre a importância histórica da região 

da Baía de Todos os Santos, assim como os objetivos da pesquisa e caracterização 

da área de estudo. 

No capítulo 2 busca-se trazer reflexões sobre os conceitos centrais que 

norteiam o estudo, visando correlacioná-los, a fim de dar solidez à pesquisa e obter 

uma análise holística em relação ao objeto de estudo. 

Em seguida, mostram-se os pressupostos metodológicos que orientam o 

trabalho, além de discussões ligadas aos métodos e procedimentos gerais que 

alicerçam uma pesquisa científica. Cabe salientar que no capítulo 3, apresentam-se 

visões gerais ligadas às concepções metodológicas, além da abordagem da 

metodologia aplicada, assim como dos recursos usados para a consolidação de 

cada modelagem. 

O capítulo 4traz a modelagem da degradação ambiental do município de Madre 

de Deus. Nele buscou-se contemplar uma investigação envolvendo duas variáveis, 

declividade e padrão do uso e ocupação da terra, como subsídio à análise da 

vulnerabilidade ambiental da área. 

No capítulo 5 revela-se uma discussão acerca da vulnerabilidade social do 

município de Madre de Deus, a partir da análise de dados sociodemográficos 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O objetivo central deste capítulo foi 

desenvolver uma modelagem da vulnerabilidade social do município a partir da 

Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade ou 

Identificação de Domicílios em Vulnerabilidade (IDV). 

O capítulo 6 refere-se a uma integração entre os dados de vulnerabilidade à 

degradação ambiental de Madre de Deus e os dados de vulnerabilidade social que 

possibilitou a construção da modelagem final da vulnerabilidade socioambiental do 

município de Madre de Deus. Neste sentido, discute-se sobre os diversos riscos que 

o município apresenta frente à sua característica econômica e de organização 

urbana. 

No capítulo final apresentam-se as conclusões sobre as vulnerabilidades em 

que o município de Madre de Deus está exposto, baseada nas análises das 

variáveis utilizadas para o estudo, buscando abarcar reflexões ligadas aos efeitos da 

vulnerabilidade para o ambiente e para a sociedade. 
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1.3 ÁREA DE ESTUDO 

 

O recorte espacial para a consolidação dessa pesquisa refere-se ao município 

de Madre de Deus (Figura 2), cuja sede se localiza nas coordenadas geográficas de 

12° 44′ 40.61″ de Latitude Sul e 38º 36’ 55.15’’ de Longitude Oeste, englobando as 

ilhas de Maria Guarda, do Capeta e das Vacas. Este município está inserido no 

entorno da Baía de Todos os Santos (BTS), em sua porção norte, fazendo limite com 

os municípios de Candeias e São Francisco do Conde (Figura 1). Situada na região 

do Recôncavo Baiano, faz parte da microrregião geográfica de Salvador e integra a 

mesorregião metropolitana de Salvador, distando 63 km da referida capital. 

O município de Madre de Deus contém uma área total de 32,201 km², ocupada 

por uma população de 17.376 habitantes, com uma densidade demográfica 

equivalente a 539,61 habitantes/ km² (IBGE, 2010). Esta área, que até 1989 era 

distrito de Salvador, foi elevada à categoria de município naquele ano, pela Lei 

Estadual n. 5016, de 13/06/1989 (MADRE DE DEUS, 2006). Sobre esta região, 

Barros (sem ano) apud Freire (2011, p. 79) cita: 

 
Madre de Deus – ilha situada na Baía de Todos os Santos. Chamou-se 
outr’ora “carupeba”. Fica a leste de Bom Jesus e é separada da Ilha dos 
Frades por um profundo canal chamado “boqueirão”. Pertenceu aos jesuítas 
em função das sesmarias obtidas por eles no século XVI. Possui uma bela 
praia – Suape – onde se estende um largo e formoso areial. Ahi se encontra 
uma antiga igreja fundada pelos jesuítas e uma capela, construída em 1915, 
uma ponte para desembarque de passageiros. E’ ponto de escala dos 
vapores de Santo Amaro, bastante povoado ponto de vilegiatura de 
veranistas e nella se encontram saborosas mangas, abacaxis, cajus, 
amendoins, etc. Possui água potável. É distrito de Paz de Villa do São 
Francisco. 
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Figura 2: Mapa de localização do município de Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catálogo de imagens RapidEye, 2010. 
Elaboração: Santos (2014)  

 

Segundo Relatório de Avaliação do Plano Diretor Participativo de Madre de 

Deus (BAHIA, 2010), este município se apresenta como um ambiente litorâneo, 

marcado por um clima tropical úmido com temperaturas médias em torno de 25°C e 

pluviosidade anual em torno de 1.700mm (BAHIA, 2010), com predominância de 

espécies da Floresta Ombrófila primária e secundária, remanescentes da Mata 

Atlântica e áreas de manguezal. Apresenta pouca variação pedológica, tendo o 

predomínio de argissolos, e em relação à sua geomorfologia percebe-se o 

predomínio de um relevo ondulado, com encostas íngremes, e aplainado nas faixas 

de ocorrência de manguezais. Geologicamente apresenta arenitos com matriz 

argilosa, pertencentes ao Membro Caruaçú, Formação Maracangalha, Grupo Ilhas 

(MELLO et al., 1971) com presença de sedimentos quaternários e areias 

quaternárias quartzosas de praia, no extremo sul, a sudeste e sudoeste. (MADRE 

DE DEUS, 2006). 

Em relação às características socioeconômicas desse município, pode-se 

afirmar que a maior parte da população encontra-se inserida na zona urbana, sendo 

ela de 16.854 habitantes e população rural de apenas 522 habitantes (IBGE, 2010). 

A maior parte da população desenvolve atividades ligadas aos setores secundário e 
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terciário, sendo estas as principais responsáveis pelo valor do Produto Interno Bruto 

(PIB) do município que em 2010 foi de R$ 278,063milhões, ocupando o 60º lugar no 

total dos 417 municípios baianos (IBGE, 2010). 

Esse município apresenta características peculiares. Uma delas centra-se na 

convivência e proximidade entre áreas domiciliares, turísticas e áreas industriais 

(Figuras 3a, 3b e 4). Esse aspecto chama a atenção uma vez que as instalações 

industriais e dutos de gás se mesclam na paisagem urbana formando um mosaico 

diferente e ao mesmo tempo assustador, frente à primeira impressão que passa de 

perigo iminente. 

 

Figuras 3a e 3b: Parque das esferas - Vista do Terminal Aquaviário de Madre de 
Deus - TEMADRE, Subsidiária da Petrobrás - TRANSPETRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tanques da Petrobrás lado a lado com áreas de pesca e de manguezal. 
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Madre de Deus em 2010 apresentou uma renda per capita de R$ 16.264,62 

(IBGE, 2010) e, atualmente, se configura como uma cidade que tem seu PIB 

centrado na atividade industrial e na prestação de serviços de escoamento. Mesmo 

com o forte crescimento econômico demonstrado nas últimas décadas no município, 

a população urbana apresentava em 2010 uma renda média de R$ 548,78, abaixo 

do valor atual do salário mínimo (IBGE, 2010). 

Este município ganhou destaque em função da sua grande importância 

econômica para o estado da Bahia e para o país, fruto do desenvolvimento de 

atividades petrolíferas na região do recôncavo baiano. 

O Recôncavo Baiano configura-se como uma área de importância econômica 

histórica para o Brasil e para o estado da Bahia desde o período de colonização. O 

desenvolvimento de atividades ligadas à monocultura que atendesse ao interesse 

externo, como a produção de cana de açúcar, e outros produtos ligados à agricultura 

e à pecuária, davam a essa área um forte destaque como grande fornecedora de 

produtos primários desde a chegada dos portugueses em terras brasileiras 

(BITTENCOURT, 2013). 

Com a queda da produção açucareira e a descoberta de áreas petrolíferas na 

região a partir da década de 50, o Recôncavo passou a abrigar um novo ciclo 

econômico ligado à exploração de recursos energéticos (BITTENCOURT, 2013).   

Sendo assim, esta área passou a ser “palco” de novas atividades econômicas 

que trouxeram fortes reflexos ao desenvolvimento urbano e econômico das cidades 

dessa área. Nesse contexto, temos o município de Madre de Deus, que se insere 

nesse novo cenário por ter sua estrutura completamente modificada por essa nova 

atividade implementada na região. Esta pequena ilha de pescadores e marisqueiras, 

cuja sede apresenta aproximadamente 11 km², passou a ser uma área de forte 

escoamento da produção petrolífera e cenário de novas atividades ligadas ao setor 

secundário a partir da chegada da Petrobrás em 1953 (FREIRE, 2011).  

Nesse sentido, a atividade petrolífera passa a representar possibilidades reais 

de transformação para a estrutura socioeconômica de municípios do Recôncavo 

Baiano capaz de trazer lucros e vantagens econômicas para o grande capital 

empresarial, aglutinando interesses econômicos locais e nacionais representados, 

respectivamente, pelo poder público municipal e pela grande empresa estatal 

Petrobrás e suas subsidiárias: TEMADRE e TRANSPETRO. 
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Tomando como base a importância do setor de extração mineral do país e no 

estado da Bahia, associado às alterações sociais e paisagísticas que tal atividade 

provoca, o desenvolvimento deste estudo busca utilizar o Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) como ferramentas de análise da 

vulnerabilidade socioambiental do município de Madre de Deus frente aos fatores 

naturais e econômicos, ligados à declividade e ao padrão de uso e ocupação do 

solo, bem como, à fatores sociodemográfico e infraestrutural. 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE MADRE DE 

DEUS – BAHIA 

 

O município de Madre de Deus, inserido na microrregião geográfica de 

Salvador, integrado à sua Região Metropolitana (RMS) e a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Baía de Todos os Santos, está localizada na região do 

Recôncavo Baiano, área de ocupação antiga no estado e que sempre teve grande 

evidência em função das atividades econômicas desenvolvidas, tais como 

monocultura de cana de açúcar e a extração de petróleo, além de ser berço de 

diversas manifestações culturais que marcam a cultura do povo baiano. 

Esse município está interligado às rodovias BR-324 e BA-523, sendo seu 

território composto pela ilha de Madre de Deus, anteriormente denominada de ilha 

de Cururupeba, ilha de Maria Guarda, ilha das Vacas e a ilha do Capeta, sendo 

essas duas últimas ilhas particulares sem efetiva ocupação humana, utilizadas 

apenas como áreas de lazer para seus donos.  

Sua economia está centrada no desenvolvimento de atividades ligadas à 

prestação de serviços, relacionada ao beneficiamento, escoamento e 

armazenamento de produtos petrolíferos e de derivados do petróleo que são 

explorados pela Petrobrás nos municípios vizinhos: São Francisco do Conde e 

Candeias (BAHIA, 2010). 

Desde a implantação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) na década de 50 e 

a consequente exploração de petróleo na região, este município, que até então 

pertencia a Salvador e só teve sua emancipação em 1989, passou a sofrer um 

significativo incremento populacional, contribuindo para a ocorrência de uma 

urbanização acelerada, sem planejamento, que trouxe como reflexo uma paisagem 

urbana marcada por construções verticalizadas em lugares pouco seguros e a 
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formação de bairros com estrutura física periférica em grande parte da cidade 

(PIMENTEL, 2006). 

Segundo o censo do IBGE (2010), a população do município em 2010 era de 

17.376 habitantes, sendo que 97% dessa população se encontrava inserida na zona 

urbana do município. Madre de Deus apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) em 

2010 de R$ 278,063 milhões e renda per capita de R$ 16.264,62 (IBGE, 2010). 

Atualmente, tem seu PIB centrado na atividade industrial e na prestação de serviços 

de escoamento (Figura 5) realizado pela subsidiária da Petrobrás, o Terminal 

Aquaviário de Madre de Deus (TEMADRE). Mesmo com o crescimento econômico 

demonstrado nas últimas décadas, a população urbana apresentava uma renda 

média de R$ 548,78 e o município detém um índice Gini de 0,56 (IBGE, 2010), que 

demonstra uma significativa concentração de renda e desigualdade social, revelando 

que mesmo apresentando um reduzido número populacional e uma forte 

arrecadação, representado pelos royalties recebidos pela exploração do petróleo, 

este aumento da receita não tem representado melhorias de vida reais para a 

população local (PIMENTEL, 2006). 

 

Figura 5: Participação dos setores econômicos no PIB de Madre de Deus em 2009 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível em: www.mds.gov.br. (é no meio ou do lado) 

 

Corroborando para análise da distribuição da população ocupada em Madre de 

Deus, o gráfico de distribuição dos postos de trabalho na área (Figura 6) demonstra 
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que a maior parte da população encontra-se inserida no setor de serviços e da 

administração pública, sendo pouco expressiva a participação do setor primário e 

secundário no PIB do município. 

 

Figura 6: Distribuição dos postos de trabalhos formais por setor de atividade em 
Madre de Deus em 2004 e 2010 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível em: www.mds.gov.br. 

 

Através da análise da tabela da evolução da população de Madre de Deus 

(Tabela 01), percebe-se que houve um crescimento do total da população do 

município de Madre de Deus no período de 1991 a 2010, com incremento de 

52,84% até 2010. 

 

Tabela 01: Evolução da População de Madre de Deus–Bahia, 1991, 2000, 2007, 
2010 

 

1991 2000 2007 2010 

Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

9.193 391 8.792 12.039 437 11.599 14.432 495 14.397 17.396 521 16.855 

            

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 e Contagem Populacional 2007. 
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Estes dados refletem um forte crescimento da população local fruto, entre 

outros fatores, do fluxo imigratório que a região recebeu com a implantação da 

TEMADRE (PIMENTEL, 2006; MADRE DE DEUS, 2006). No período (1991-2010), a 

concentração de pessoas na área urbana aumentou significativamente, 52,16%, 

contribuindo para um adensamento populacional nesse espaço e para a formação 

de áreas de ocupação irregulares e verticalizadas no município decorrente da sua 

pequena extensão territorial. Cabe salientar que a área considerada rural em Madre 

de Deus refere-se à localidade da ilha de Maria Guarda, ilha das Vacas e a porção 

nordeste na ilha sede (Madre de Deus); sendo assim, quando se mostra o montante 

da população rural, deve-se conceber que grande parte desse total encontra-se 

inserido nessa região insular que compreende a ilha de Maria Guarda. 

A figura 7 mostra o comparativo entre o crescimento populacional de Madre de 

Deus em relação à Bahia, o nordeste e o Brasil, reafirmando a tendência dessa área 

que se mostra superior ao crescimento do estado, da região e do país. Tal fato 

evidencia um descompasso nesse incremento populacional quando comparados às 

demais áreas apresentadas.  

 

Figura 7: Taxa de crescimento anual por áreas entre 2000 – 2010 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível in www.mds.gov.br 

 

Segundo dados do Panorama Municipal 2013, baseados no comparativo entre 

os censos de 2000 e 2010, houve mudanças significativas na estrutura demográfica 
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do município, representada pelo aumento da população idosa, cujo crescimento se 

deu em torno de 6,2% e uma redução da população jovem entre 0 e 14 anos, de 

4,7% (Figura 08). Porém, a partir da análise da figura 8, é notável uma grande 

proporção de população jovem em relação à proporção de população idosa, 

provavelmente relacionada às questões ligadas à debilidade na qualidade de vida e 

ao atraso da entrada da mulher no mercado de trabalho. 

 

Figura 8: População residente no município por faixa etária entre 2000 e 2010 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível in www.mds.gov.br 

 

Esse fato traz como consequência a necessidade de implementação de 

projetos ligados à geração de emprego e renda, uma vez que a maioria desses 

jovens encontra-se em fase economicamente ativa. Já em relação ao aumento da 

proporção de idosos entre os anos de 2000 a 2010, serão necessários ampliação de 

investimentos nas áreas de saúde e adequação dos espaços públicos para facilitar a 

mobilidade desses grupos. Veras et al. (1987) afirmam que com o crescimento da 

população idosa, aumenta a preocupação e o interesse pelas medidas que possam 

avaliar o valor despendido pelo Estado na manutenção da parcela economicamente 

inativa da população. 

Em relação ao percentual de população vivendo em situação de “pobreza” 

(Figura 9), o IBGE estipula como extremamente pobre as famílias cuja renda per 

capita seja de até setenta reais (R$ 70,00). Percebe-se que o total de habitantes de 

Madre de Deus nessa situação é de aproximadamente 11% que equivale à 2 mil 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0 a 14 
anos

15 a 29 
anos

30 a 39 
anos

40 a 59 
anos

60 anos 
ou mais

2010

2000



31 
 

habitantes. Desse total, a maior parte se concentra nas áreas rurais, onde é maior a 

debilidade dos serviços públicos disponíveis à população; consequentemente, essa 

situação influenciará de forma decisiva no padrão de qualidade de vida desses 

munícipes, ampliando seu nível de vulnerabilidade social. 

 

Figura 9: Participação da população extremamente pobre no município e no estado 
por situação de domicílio em 2010 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível in www.mds.gov.br 

 

Tomando como base os indicadores utilizados pelo MDS, como o aplicativo de 

Identificação de Domicílios em Situação de Vulnerabilidade (IDV) para a definição da 

vulnerabilidade social, buscou-se analisar também a renda da população de Madre 

de Deus (Figura 10). Os dados apresentam-se expostos no gráfico a seguir. 
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Figura 10: Renda mensal da população de Madre de Deus em 2010 

 

 

Fonte: Panorama Municipal. Disponível in www.mds.gov.br. 

 

Mesmo com um PIB de R$ 278,063 milhões (IBGE, 2010) e uma renda per 

capita de R$16.264,62, percebe-se, através da análise da figura 10, que esse total 

não é distribuído de maneira equitativa, pois o PIB per capita não reflete a realidade 

do município, onde aproximadamente metade da população madre-deusense 

possuía uma renda de até ½ salário mínimo. 

Outro fato que, segundo a ONU (1995), evidencia a vulnerabilidade social em 

que esta população está submetida, está relacionado ao baixo poder aquisitivo 

responsável pelas dificuldades ligadas à obtenção de moradias de qualidade, melhor 

acesso à educação, alimentação, saúde e lazer. 

Outra variável que influencia decisivamente na ampliação da vulnerabilidade 

social das populações refere-se às condições de acesso e à disponibilidade de 

equipamentos e serviços de saúde no município (Tabela 02). 
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Tabela 02: Equipamentos e serviços de saúde no município de Madre de Deus em 
2009 

 
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e 

terapia total 

 

3 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial 

total 

 

10 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de 

emergência Cirurgia 

 

1 

Estabelecimentos de Saúde público total 14 

Estabelecimentos de Saúde SUS 13 

Estabelecimentos de Saúde total 16 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde 

total 

31 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 

A disposição dos equipamentos e serviços de saúde apresentados na tabela 02 

também evidencia debilidade deste setor, sendo este mais um fator de 

vulnerabilidade para a população. A ausência ou baixo número de equipamentos 

médico-hospitalares, assim como o reduzido número de unidades de pronto 

atendimento e de atendimento emergencial maximiza o risco dessa área, 

representando uma forte ameaça à saúde e ao bem estar dos munícipes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo serão abordados conceitos centrais que alicerçaram o estudo e 

abordagens sobre vulnerabilidade nas mais diversas concepções, bem como 

discussão sobre risco tecnológico. A ideia chave desse capítulo constitui em 

proporcionar uma visão geral acerca dos vários conceitos trabalhados no decorrer 

da pesquisa. 

 

2.1 CONCEPÇÕES SOBRE VULNERABILIDADE E SEU REFLEXO NAS 

PAISAGENS 

 

Segundo Marandola et al. (2006), a vulnerabilidade é um fenômeno expressivo 

da modernidade tardia, característica da forma de enfrentar o perigo nas diferentes 

escalas. Quando pensamos em alguns espaços, no processo de desenvolvimento 

do capitalismo, associado à industrialização e na ocupação desenfreada e 

desorganizada de diversas áreas, nos debatemos com os problemas ligados aos 

riscos e vulnerabilidades intrínsecos a esses processos. Sendo assim, o estudo 

vinculado à minimização dessas situações torna-se imprescindível para o 

entendimento do contexto socioambiental. 

O termo vulnerabilidade, atualmente, vem sendo discutido em diversas áreas 

do conhecimento, isto é, empregado na análise social, econômica, política, natural e 

ambiental, entre outras. 

Pautado em uma análise ambiental,Tagliani (2003) afirma que vulnerabilidade 

condiz com o nível de susceptibilidade de um ambiente frente a uma interferência 

antrópica, ou seja, em função das fortes interferências que o meio biótico e abiótico 

vem sofrendo devido à ação capitalista sobre o espaço, o ambiente torna-se peça 

chave de alterações que podem repercutir diretamente no equilíbrio de seu 

funcionamento, trazendo danos em diversas escalas: natural, social e econômica. 

A discussão sobre vulnerabilidade está diretamente relacionada à discussão de 

risco que se configura como a probabilidade de ocorrência de um dano Mello (2010) 

afirma que a vulnerabilidade é considerada fator interno ao risco e depende da 

atividade humana, deixando clara a correlação entre vulnerabilidade e risco 

associada à influencia de agentes externos, sendo esses caracterizados como 

ameaças, que refere-se a estimativa de ocorrência e magnitude de um evento e da 
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provável magnitude de sua manifestação (BRASIL, 2006 apud MELLO, 2010), ou 

seja, refere-se à circunstância que tem potencial de causar prejuízos e danos ao 

ambiente, pessoas etc. 

É importante destacar que, para uma análise ligada à vulnerabilidade, esses 

conceitos devem estar intrínsecos, pois refletem uma relação de coexistência clara. 

Essa afirmação é percebida na definição de Mello (2010) que afirma que a interação 

da vulnerabilidade com a ameaça é que configura o risco. 

Segundo Zêzere (2005) o risco representa a possibilidade de ocorrência de 

consequências danosas à economia ou à segurança de pessoas, resultado do 

desencadeamento de fenômenos naturais ou induzidos pela ação do homem. Então, 

o risco no sentido denotativo é concebido como uma possibilidade de ocorrência de 

um evento adverso, causando danos humanos, ambientais e materiais, 

consequentemente, prejuízos econômicos e sociais.  

Em concordância com Zêzere (2005), Sanchéz (2008) afirma que o risco 

tecnológico está atrelado às atividades humanas vinculadas aos processos 

produtivos e industriais, aliado ainda à produção, síntese, armazenamento e 

transporte de produtos perigosos, bem como, os riscos ligados à saúde humana ou 

dos ecossistemas causados por diferentes ações antropogênicas, como uso ou 

liberação de substâncias químicas, de radiações ionizantes e de organismos 

geneticamente modificados. 

Carvalho (2009) afirma que risco tecnológico se configura enquanto eventos 

acidentais envolvendo substâncias perigosas que podem ocorrer em espaço público, 

equipamento coletivo, estabelecimento ou área industrial e podem provocar danos 

significativos à população e ao ambiente.  

As vulnerabilidades intrínsecas a cada ambiente tornam-se perceptíveis nas 

paisagens uma vez que elas são capazes de expressar os rebatimentos das ações 

antrópicas. Segundo Guerra e Marçal (2004), a paisagem é a natureza integrada e 

deve ser compreendida como síntese dos aspectos físicos e sociais. Sendo assim, a 

análise da paisagem perpassa pela necessidade de um estudo sistêmico com 

ênfase na influência antrópica sobre o ambiente. 

Para Santos (1988) a paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais 

e artificiais formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, 

utilidade, ou por qualquer outro critério, sendo o domínio do visível.  
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Tais discussões expressam a necessidade de perceber a paisagem como base 

para compreensão das mudanças desencadeadas no espaço pelos diferentes 

agentes e forças de transformação, que podem ser representadas tanto pelo homem 

agente social quanto pelo homem como agente empresarial, porém em ambos 

denota a intencionalidade de transformação dos espaços para atender necessidades 

específicas.    

Centrado na análise de vulnerabilidade e sua repercussão no ambiente, 

Ecolnew (2008) afirma: 

 
O conceito de fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente diz respeito 
ao grau de susceptibilidade do meio a qualquer tipo de dano, inclusive a 
poluição. Daí a definição de ecossistemas ou áreas frágeis como aqueles 
que, por suas características, são particularmente sensíveis aos impactos 
ambientais adversos, de baixa resiliência e pouca capacidade de 
recuperação.  

 
O autor traz como base de discussão os reflexos dos impactos sofridos pelo 

ambiente fruto de diversas ações, enfatizando que as possíveis vulnerabilidades que 

o ambiente pode apresentar estão diretamente relacionadas às suas características 

naturais. Nesse ponto, o autor mostra concordância com a concepção ligada à 

fragilidade ambiental defendida por Tagliani (2003). 

Pensando no homem como agente cuja ação transforma a paisagem e a 

modela de acordo com seus interesses e necessidades, sendo este responsável 

pela formação do espaço geográfico, torna-se importante destacar que a 

vulnerabilidade de um ambiente está diretamente relacionada também ao uso que 

se faz dele, e pouco alinhado com a preocupação com o equilíbrio ambiental, fato 

que torna o ambiente mais frágil e susceptível a degradação. 

Ainda tomando como base as concepções acerca da vulnerabilidade, Lavell 

(2003) apud Freire (2012, p. 25) discute: 

 
A vulnerabilidade corresponde a predisposição ou fragilidade física, 
econômica, política ou social que tem uma comunidade de ser afetada ou 
de sofrer efeitos adversos em caso de manifestação de um fenômeno 
perigosos de origem natural, sócio-natural ou antrópico.  

 
Na afirmação acima já se percebe a ideia de vulnerabilidade associada a 

outras dimensões como a social, política e econômica, propondo uma discussão que 

ultrapasse a unicidade da análise físico-natural, englobando outras dimensões 

intrínsecas ao espaço ocupado, transformada para o homem e pelo homem de 

acordo com seus interesses e necessidades. 
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Ross e Sporl (2004) afirmam que os sistemas ambientais, face às intervenções 

humanas, apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas características 

genéticas e qualquer alteração nos diferentes componentes da natureza (relevo, 

solo, vegetação, clima e recursos hídricos) acarreta o comprometimento da 

funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico.  

Nesse sentido a análise da vulnerabilidade ambiental está pautada em uma 

visão sistêmica de interdependência entre fatores que compõem a paisagem. 

Segundo Santos (2004) “Na visão sistêmica compreendem-se que os próprios 

objetos são redes de relações, embutidas em redes maiores”. Sobre esta temática o 

autor (p. 38) enfatiza: 

 
Na abordagem sistêmica, as propriedades das partes podem ser entendidas 
a partir da organização do todo. Em consequência disso, o pensamento 
sistêmico concentra-se em blocos de construção básicos, mas em princípios 
de organização básicos. O pensamento sistêmico é “contextual”, o que é o 
oposto do pensamento analítico.   
 

A citação acima evidencia a importância de estudos pautados na análise 

integrada entre sistemas físicos-naturais e sociais, e em função disso só pode ser 

compreendido de maneira significativa a partir de uma perspectiva holística. 

Nessa visão holística, Crepani et al. (2001) propõem o estudo baseado na 

integração das características da unidade de paisagem natural a partir dos princípios 

da Ecodinâmica propostos por Tricart (1977) que estabelecem uma gradação entre a 

morfogênese, em que prevalecem os processos erosivos modificadores das formas 

de relevo, e a pedogênese, onde prevalecem os processos formadores de solos. 

Crepani et al. (2001) discutem que a análise ligada à vulnerabilidade das 

unidades de paisagem é estabelecida por meio de uma escala de valores relativos e 

empíricos de acordo com a relação morfogênese e pedogênese através na análise 

de variáveis como: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso da terra e 

clima. Essas variáveis dariam suporte para um estudo sobre o ambiente a partir da 

compreensão das suas fragilidades naturais propondo medidas eficazes de gestão 

ambiental, sendo uma delas a elaboração de mapas de vulnerabilidades.  

Nesse sentido, os mapas de vulnerabilidade se apresentam como ferramentas 

capazes de auxiliar no monitoramento das fragilidades intrínsecas ao ambiente ou 

das fragilidades enquanto reflexos da forma de uso e ocupação das terras 

contribuindo para a minimização de danos ao ambiente e à sociedade (ROSS E 

SPORL, 2004). 
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Santos et al. (2010) afirmam que os mapas de vulnerabilidade ambiental se 

constituem em ferramentas de monitoramento capazes de fornecer importantes 

contribuições para a gestão territorial e para a elaboração do Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE), por ser capaz de mostrar a susceptibilidade do meio físico, 

considerando-se os fatores geológicos, geomorfológicos e pedológicos, e as suas 

respostas às pressões antrópicas. 

Indiscutivelmente, o conceito de vulnerabilidade está diretamente relacionado 

ao risco que determinadas áreas sofrem em função da ocorrência de fenômenos de 

diversas origens, sejam elas naturais, sociais, econômicas. Logo, a relação 

estabelecida entre as sociedades humanas e o ambiente, centrada na ótica 

capitalista de acumulação de lucro e de uso abusivo dos recursos naturais, torna a 

cada momento o ambiente mais vulnerável ao risco e degradação, sendo 

imprescindível a análise sobre formas de minimizar tais efeitos e impactos 

ambientais que, segundo Sanchéz (2008), são gerados a partir de uma ação 

humana, sendo esta a sua causa. 

No tocante à discussão acerca da vulnerabilidade social, Abramovay (2000) 

afirma que os primeiros trabalhos ancorados na perspectiva da vulnerabilidade social 

foram desenvolvidos motivados pela preocupação de abordar de forma mais integral 

e completa o fenômeno da pobreza e as diversas modalidades de desvantagem 

social. 

Porém, atualmente, a discussão sobre esse conceito se expande a diversas 

áreas ligadas à saúde, à segurança, à política, reafirmando a característica 

transdisciplinar deste conceito. Liverman (1994) defende a ideia de vulnerabilidade 

definida a partir de um perigo ou um conjunto deles, em dado contexto geográfico e 

social. O autor enfatiza que ao falar de vulnerabilidade a pergunta que deve nortear 

o estudo será: “onde e quem está/é vulnerável?”; além de se definir grupos que são 

vulneráveis, é imprescindível pontuar a que tipo de vulnerabilidades tais grupos 

estão sujeitos. 

Para Cunha (2004), explorar o conceito de vulnerabilidade social permite 

examinar com um enfoque distinto a diversidade de situações que afetam as 

populações das áreas urbanas e, partindo do conceito de vulnerabilidade social e 

com a proposta de ampliá-Io para "vulnerabilidade sociodemográfica", o autor 

procura também avançar no entendimento de outros condicionantes como a pobreza 

e as condições desiguais de vida das pessoas ou famílias nos contextos urbanos. 
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Sanchéz e Bertolozzi (2007) analisam vulnerabilidade social ligada à avaliação 

sobre a obtenção das informações, o acesso aos meios de comunicação, o poder de 

participar de decisões políticas e em instituições. Nesse sentindo, temos uma 

discussão acerca da vulnerabilidade social que ultrapassa a análise ligada ao 

acesso a serviços básicos e à característica social das populações, mas que amplia 

a discussão do conceito analisando a capacidade de participação social dos grupos 

sociais. 

Palma e Mattos (2003) definem o conceito de vulnerabilidade social, 

relacionando-o a processos de exclusão, discriminação ou enfraquecimento dos 

grupos sociais e sua capacidade de reação frente a essas situações.  

Marandola (2006) afirma que a avaliação da vulnerabilidade passa pela 

compreensão de diversas variáveis; dentre elas pode-se citar a análise do perigo 

envolvido, que corresponde a eventos capazes de trazer danos à população; do 

contexto geográfico, que remete às características das áreas em que essas 

populações se encontram e da produção social, que refere-se às relações sociais, 

culturais, políticas, econômicas estabelecidas por essas populações com os diversos 

agentes e instituições. 

Hogan (2001) afirma que a espacialização da infraestrutura urbana, a 

distribuição desigual dos serviços urbanos, ausência de serviços públicos, 

segregação espacial, a falta de acesso ao mercado de consumo, crescimento das 

favelas, são componentes importantes na análise sobre a vulnerabilidade 

socioambiental. 

Segundo Aldair e Soares (2006), baseado na discussão de Cunha (2004), o 

conceito de vulnerabilidade social traz consigo uma vantagem diante dos 

indicadores de pobreza possibilitando considerar no estudo a inclusão de variáveis 

ligadas às características próprias dos indivíduos ou famílias, suas características 

sociodemográficas e dos meio onde estão inseridos. 

Pautado nessa análise ligada à relação estabelecida entre homem e o 

ambiente, cabe integrar a esta discussão o conceito de vulnerabilidade 

socioambiental, que segundo Saraiva (2008), refere-se à análise ou confluência de 

aspectos sociais e ambientais formando uma coexistência de incidentes ou 

sobreposição espacial entre grupos populacionais e com alta privação e fragilidade 

ambiental dos solos e seus rebatimentos na biota. 
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Nesse sentido, o enfoque geográfico relativo ao estudo da natureza decorre da 

conexão de diversos elementos e direciona seus enfoques para as questões 

processuais e interventoras da sociedade e os efeitos impactantes emanados 

dessas intervenções no meio natural.  

Partindo da lógica de que o estudo em questão busca desenvolver uma análise 

que integre aspectos geoambientais e socioeconômicos, a utilização do Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) será imprescindível para o desenvolvimento da 

pesquisa, principalmente por ser uma ferramenta capaz de integrar diversos 

elementos, e que abrange conhecimentos multidisciplinares. 

O conceito de SIG que contempla o objetivo da pesquisa em questão refere-se 

ao da discussão de Silva (2003, p. 27) que afirma: 

 
Os sistemas de informações georreferenciadas, ou Sistemas de 
Informações Geográficas são usualmente aceitos como sendo uma 
tecnologia que possui o ferramental necessário para realizar análises com 
dados espaciais e, portanto, oferece ao ser implementados alternativas para 
o entendimento da ocupação e utilização do meio físico compondo o 
chamado universo da geotecnologia, ao lado processamento digital de 
imagens, e da geoestatística. A tecnologia SIG está para as análises 
geográficas assim como o microscópio, telescópio e os computadores estão 
para outras ciências (Geologia, Astronomia, Geofísica, Administração, entre 
outras).  
 

Para Teixeira (1995), SIG seria um conjunto de programas, equipamentos, 

metodologias, dados e pessoas, perfeitamente integrados, que possibilita a coleta, o 

armazenamento, o processamento e análise de dados georreferenciados, para a 

produção de informação baseada na sua aplicação. Desta forma, o SIG se 

apresenta como ferramenta imprescindível na análise das transformações do meio 

físico, sendo essencial no delineamento do estudo em questão por proporcionar o 

desenvolvimento de um estudo capaz de integrar dados espaciais nas análises 

qualitativas da natureza e possibilitando uma maior compreensão acercadas 

transformações socioespaciais. 

As transformações desencadeadas no espaço partem do pressuposto que a 

sociedade interfere na natureza em função de suas necessidades, anseios e a partir 

do uso de técnicas específicas, transformando a “primeira natureza”, também 

denominada de natureza primitiva, em segunda natureza, a natureza artificializada. 

Diante disso, a organização espacial condiz com a segunda natureza, delineada a 

partir das relações sociais, sendo um reflexo social, e, portanto, uma expressão da 

produção material do homem fruto do trabalho e das técnicas que o mesmo detém. 
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Sobre esta temática Corrêa (2002, p. 55) e Christofoletti (1983, p. 17) 

discorrem respectivamente que: 

 
A organização espacial compreende um conjunto de objetos criados pelo 
homem e disposto sobre a superfície da Terra, é assim um meio de vida no 
presente (produção), mas também uma condição para o futuro 
(reprodução).  
 
 
A organização espacial é a unidade integrada, ela é composta por diversos 
elementos que se expressam na estrutura espacial, que se interagem pelos 
fluxos de matéria e energia. Ao primeiro nível de subdivisão, podemos 
distinguir dois subsistemas: o geossistema, que corresponde à organização 
espacial do meio ambiente físico, e os sistemas sócio-econômicos, que 
representam a organização espacial gerada pelas atividades humanas.  

 
Tomando como base inicialmente a afirmação de Côrrea (2002) percebe-se 

que a organização espacial pode ser entendida também como arranjo espacial, 

formação espacial, espaço social ou espaço geográfico, e condiz com meio que 

garante a produção e a reprodução dos agentes sociais, os quais podem ser 

representados pelo Estado, grandes empresas, sociedade organizada, entre outros. 

Sobre esta temática Tommasi (1994, p.19) discorre: 

 
Impacto ambiental é uma alteração física ou funcional em qualquer um dos 
componentes ambientais. Essa alteração pode ser qualificada e, muitas 
vezes quantificada. Pode ser favorável ou desfavorável ao ecossistema ou à 
sociedade.  
 

A partir da análise feita por Tommasi (1994) sobre impacto ambiental é 

possível perceber a interrelação entre os componentes físicos e sociais capazes de 

gerar alterações nas paisagens em diferentes níveis e graus. Baseada nessa 

integração entre sistemas físicos-naturais e sociais, o estudo do ambiente só pode 

ser compreendido de maneira significativa a partir de uma análise pautada em uma 

visão sistêmica. 

Pode-se afirmar que em uma sociedade capitalista marcada pelo princípio 

classista, a organização espacial e as alterações ambientais refletirão características 

de tal sistema, pautado na diferenciação de áreas e fluxos, cujas características 

estarão explícitas no espaço geográfico. Sendo assim, para análise e melhor 

compreensão desse sistema altamente dinâmico, optou-se por utilizar a modelagem 

como meio de simplificação da realidade, a fim de melhor compreendê-la. Ligado a 

essa discussão, Christofoletti (1999, p. 19) afirma: 

 
A modelagem constitui procedimento teorético envolvendo um conjunto de 
técnicas com a finalidade de compor um quadro simplificado e inteligível do 
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mundo, como atividade de reação do homem perante a complexidade 
aparente do mundo que o envolve. É procedimento teorético, pois consiste 
em compor uma abstração da realidade, em função das concepções de 
mundo, trabalhando no campo da abordagem teórica e ajustando-se e/ou 
orientando as experiências empíricas.  
 

Portanto, a modelagem se constitui como uma ferramenta de simplificação da 

realidade e da compreensão da dinâmica social que produz seu espaço como 

garantia de se reproduzir, criando formas duradouras que se cristalizam sobre a 

superfície da Terra. Cristalização nesse contexto condiz com as localizações fixas e 

os fluxos que se processam sobre esse espaço, dando-lhe dinamicidade, integração 

e coesão, que servem principalmente à ação do capital e que, uma das formas para 

serem revelados, perpassa pela análise geográfica. 
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3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A concepção teórico-metodológica que norteou esta pesquisa é o método de 

abordagem indutivo e o método de procedimento é o estudo de caso ou 

monográfico.  

A metodologia empregada teve como base o uso de técnicas qualitativas e 

quantitativas por acreditar que a compreensão/interpretação dos fenômenos sociais 

e ambientais perpassa pelo âmbito humano/concreto.  

Minayo (2001) afirma que é possível definir pesquisa como um procedimento 

sistemático e racional que objetiva propor respostas às problemáticas explicitadas, 

processo que parte do conhecimento que já se tem para uma elaboração mais 

aprofundada do objeto da pesquisa.  

Portanto, consciente de que toda metodologia nas ciências sociais traz 

subjacente uma teoria explicativa do funcionamento social, e considerando que o 

objeto de estudo parte de uma análise sobre vulnerabilidade socioambiental do 

Município de Madre de Deus, optou-se por uma metodologia pautada na abordagem 

quali-quantitativa, centrada no estudo de caso e uso de dados como imagens de 

satélite, dados censitários, entre outros. 

O uso desta metodologia explica-se pela necessidade de se conhecer o objeto 

de estudo de maneira mais profunda e não abrir mão de uma metodologia 

qualitativa, e centra-se na convicção de que a sociedade configura-se a partir de 

ações humanas, sendo estas, portanto, o motor da história. Segundo Haguette 

(1990), esta metodologia consiste na tomada de posição política da parte do 

investigador e sua intervenção no ambiente da pesquisa, quebrando com os limites 

artificiais entre sujeito e objeto do conhecimento. 

O estudo de caso segundo, Lüdke (1986, p.18-19), apresenta algumas 

características e objetivos, a saber: 

1. visa a descoberta, além dos dados já previstos, de novos elementos que 

podem emergir como importantes durante o estudo; 

2. enfatiza a “interpretação em contexto”. Ao interpretar o objeto investigado, 

considera o contexto, no qual o mesmo está inserido; 

3. busca retratar a realidade de forma completa e profunda. O pesquisador 

procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação 

ou problema focalizando-o como um todo; 
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4. usa uma variedade de fontes de informação. O pesquisador recorre a uma 

variedade de informações, coletadas em diferentes momentos, em situações 

variadas e com uma variedade de tipos de informantes; 

5. revela experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas, portanto, 

trata-se de um processo subjetivo ao nível individual; 

6. procura representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos de vista 

presentes numa determinada circunstância social. 

A característica mais distintiva, no estudo caso, é a singularidade e a 

particularidade com que se enfatiza o estudo. Partindo do pressuposto que o objeto 

de estudo refere-se à análise sobre a vulnerabilidade socioambiental do município 

de Madre de Deus, produziu-se a pesquisa a partir do planejamento e aplicação das 

seguintes etapas apresentadas a seguir. 

O fluxograma que segue (Figura 11) ilustra as etapas metodológicas do 

trabalho, nele estão organizados os procedimentos que foram necessários no 

decorrer da pesquisa para alcançar o objetivo proposto. 

 

3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO  

 

Esse trabalho inicia-se com o levantamento de dados e informações acerca do 

tema e da área de estudo. Para tanto, foi necessário recorrer a artigos, livros, teses, 

dissertações, revistas especializadas, mapas, cartas temáticas, documentos públicos 

municipais, documentos da Petrobrás (a exemplo do plano de contingência), 

pesquisa na internet, para obter dados e informações para formação de um 

arcabouço teórico sobre o objeto de estudo. A maior fonte de informações e 

definições teóricas foi obtida a partir de artigos e plataformas científicas por acreditar 

que estes se consolidam como fontes seguras, atualizadas e de amplo acesso. 
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Figura 11: Fluxograma metodológico da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

 1ª etapa 

 2ª etapa 

 3ª etapa 

 4ª etapa 

 5ª etapa 

 Modelagem Final - 6ª etapa 

Construção da 
Base teórica 

Levantamento e 
análise de dados 

Observação 
em campo – 

marcação com 
GPS 

Aquisição da 
imagem RapidEye Dados de 

declividade 
(ASTER) 

Dados 
sóciodemográficos 

(IBGE, IDV) 

 

  PDI 
Tra

tam

ent
o 

est

atís

tico 

Interpolação e 
Construção do 

MDT 

Agrupamento – 
variável chave 

e Decil 

  PDI 

Recorte, 
Vetorização e 
Classificação. 

Mapa de 

Declividade 

Tratamento estatístico 

Mapa de Uso 
Espacialização dos 

dados 

infraestruturais 

Espacialização 
dos dados 

sociais 

Cruzamento dos 
mapas - Método 

Overlay 

Modelagem da 

vulnerabilidade social 

Modelagem da 
vulnerabilidade à 

degradação ambiental 

Modelo da vulnerabilidade 
socioambiental de Madre de 

Deus – Bahia 

Definição dos 
conceitos 
centrais 

Revisão Bibliográfica 

(teses, dissertações, artigos e livros) 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

DE MADRE DE DEUS - BAHIA 

Mapa de 
Vulnerabilidade -

Declividade 

Mapa de 
Vulnerabilidade 

ao uso 

Mapa de 
Vulnerabilidade 
infraestrutural 

Mapa de 
Vulnerabilidade 

Social 

Cruzamento dos 
mapas - Álgebra 

de mapas 

  Modelo de Vulnerabilidade 
à Degradação Ambiental 

de Madre de Deus 

Modelo de 
Vulnerabilidade Social 

de Madre de Deus 
 

Associação dos dois 
modelos – Álgebra de 

mapas 

Validação 

– In locus 
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3.2 CONSTRUÇÃO DO QUADRO OPERACIONAL DA PESQUISA 

 

Nessa etapa, que se apresenta como uma fase imprescindível para o 

planejamento e desenvolvimento da pesquisa, foi construído o quadro operacional 

(Quadro 01) onde se buscou sistematizar informações e etapas para visualizar com 

mais clareza o escopo geral do estudo.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que essa etapa se consolida enquanto 

momento de organização e sistematização de ideias, de critérios e indicadores que 

serão responsáveis por nortear o estudo. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi construído a partir da seleção dos conceitos 

fundamentais e autores que contribuíram para a implementação de posturas mais 

colaborativas para êxito deste estudo e centrado na análise sobre vulnerabilidade. 

Foram utilizados como suporte teórico autores que articulam discussões sobre 

vulnerabilidade natural, social, socioambiental. Os conceitos centrais que nortearam 

o desenvolvimento da pesquisa foram: análises sobre o conceito de Vulnerabilidade 

ambiental tomando como base as discussões de Ross (1994), Tagliani (2003), Freire 

(2011) e Saraiva (2008); Vulnerabilidade Social e Socioambiental a partir da 

discussão de Hogan (2011; 2006), Cunha (2004), Marandola (2006), Palma e Matos 

(2003); discussão sobre Organização espacial baseados nos conceitos propostos 

por Corrêa (2002) e Christofoletti (1983); e discussão sobre impacto ambiental 

centrado na análise de Tommasi (1994). 
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QUESTÕES NORTEADORAS  CONCEITOS ASPECTOS TÉCNICAS E FONTES 

* Quais as áreas de maior 

vulnerabilidade do município 

de Madre de Deus tomando 

como base a análise de suas 

características ambientais e 

socioeconômicas?  

 

 

* Quais os impactos 

socioambientais gerados pela 

atividade petrolífera no 

município de Madre de Deus? 

 *Risco 

Tecnológico 

 

* Vulnerabilidade 

Ambiental 

 

*Vulnerabilidade 

Social 

 

 

*Vulnerabilidade 

socioambiental 

 

 

* Vulnerabilidade à 

degradação ambiental e 

a vulnerabilidade social 

. 

* Organização Espacial: 

Vulnerabilidade 

infraestrutural e ação 

dos agentes econômicos 

e sociais na produção e 

reprodução do espaço. 

 

*Impactos 

socioambientais: 

-impactos 

desencadeados pela 

atividade petrolífera. 

* Dados primários: 

- Pesquisa de campo: 

observações diretas. 

- Análise de imagens da área 

(fotografias, imagens de 

satélite) 

*Dados secundários: 

- Base bibliográfica: 

Dissertações, teses, livros, 

revistas especializadas, 

artigos, sites 

governamentais. 

- Dados demográficos do 

IBGE (2010) 

- Dados sociais do Ministério 

do Desenvolvimento Social e 

combate à fome, Programa 

das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. 

QUADRO 01: Quadro operacional da pesquisa 
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3.4 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 

 

Ao todo foram realizadas seis visitas ao município de Madre de Deus, entre os 

períodos de outubro de 2012 e fevereiro de 2014, cujo objetivo foi proporcionar a 

realização de observações diretas, reconhecimento da área estudada, levantamento 

de dados e validação dos produtos obtidos através da pesquisa, além dos registros 

fotográficos e cartográficos. 

O município de Madre de Deus apresenta apenas uma área definida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como área exclusiva rural, a ilha 

de Maria Guarda; as demais localidades são definidas como áreas urbanas e 

englobam oito bairros: Suape, Cação, Alto da Capelinha, Quitéria Velha, Quitéria 

Nova, Caminho da Luz, Nova Madre de Deus, Centro, que se encontram 

organizadas através dos 31 setores censitários. 

 

3.5 UNIVERSO DA PESQUISA E AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Partindo do pressuposto que o objeto de estudo refere-se à análise da 

vulnerabilidade socioambiental de Madre de Deus, para dar sequência à 

investigação científica tornou-se necessária a utilização de recursos de 

Geoprocessamento, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sensoriamento 

Remoto (SR), coleta de dados geoespaciais que pudessem dar suporte para a 

criação de mapas temáticos da área e para a definição de índices de 

vulnerabilidades ambiental e social a partir da análise das características 

geoambientais e dados sociodemográficos da área em questão. 

Cabe salientar que o estudo pautou-se na construção de mapas capazes de 

classificar os diferentes segmentos da paisagem segundo graus de vulnerabilidade, 

a partir do cruzamento do resultado da análise das características geoambientais e 

socioeconômicas da área. 

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após a etapa de campo e aquisição dos dados fez-se o tratamento das 

imagens através de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), 

vetorização, classificação, interpolação, além da interpretação dos dados.  
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O estudo não tinha como foco central trabalhar com interpretação de imagens e 

sim usá-las como suporte para a espacialização de dados de natureza diversa, que 

explica o reduzido número de técnicas de PDI usadas. 

Num segundo momento foi feita a compilação, organização, tabulação e 

agrupamento dos dados a partir da elaboração de quadros e tabelas, a fim de 

organizar de maneira sistemática os dados obtidos, possibilitando uma melhor 

análise dos mesmos.    

Os dados contínuos agrupados foram trabalhados através de análise 

estatística, a partir do uso de diversos procedimentos que melhor resultado 

trouxesse para o agrupamento das variáveis. Para isso foram tentados diversos 

procedimentos, entre eles a análise de clusters, análise fatorial, e por fim a 

análise e agrupamento por decil a partir da técnica de definição a partir do 

percentil, sendo esta última a que se mostrou mais satisfatória para o estudo das 

variáveis sociais em função do alto nível de variabilidade encontrado nos dados. 

 

3.7 METODOLOGIA APLICADA PARA A ANÁLISE DA VULNERABILIDADE À 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 

Foram utilizados, como materiais e ferramentas essenciais, recursos de 

geoprocessamento, Sistema de Posicionamento Global (GPS), imagens de satélite, 

técnicas de captura, coleta de dados geoespaciais que deram suporte à criação de 

mapas temáticos e de índices de vulnerabilidade à degradação ambiental a partir da 

análise das características geoambientais referentes à declividade e o padrão de 

uso e ocupação do solo. 

A imagem obtida para a consolidação do estudo foi oriunda do sensor 

RapidEye, com passagem no dia 26/02/2010, que compreende o entorno da Baía de 

Todos os Santos, e engloba a saída da Baía de Aratu, a Ilha de Maré e Madre de 

Deus.  

Os dados que subsidiaram a pesquisa foram adquiridos a partir de consultas 

em sites governamentais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), AsterGdem, 

entre outros. Também foi utilizado o banco de dados do programa de Pós 

Graduação em Modelagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, assim 

como aquisição de dados em campo através de observações e análises diretas, 
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sendo o levantamento e tratamento dos dados digitais obtidos, base essencial do 

estudo que possibilitou a construção de mapas temáticos que representam 

diferentes segmentos da paisagem analisada e que subsidiaram a definição de 

índices de vulnerabilidade para a região. 

Cabe salientar que para construção dos mapas de uso e declividade, foi 

utilizado o software ArcMap 10 com o objetivo de classificar os segmentos da 

paisagem e que subsidiou a definição do grau de vulnerabilidade da área, a partir do 

cruzamento do resultado da análise da declividade e do uso e ocupação do solo da 

área. 

A construção do mapa de vulnerabilidade à degradação ambiental da região foi 

pautada nas seguintes etapas metodológicas: 

A)construção do banco de dados primário e secundário da área: 

i)dados primários: aquisição da imagem Rapid Eye da área com resolução 

espacial de 5 metros, já corrigida (geometria e radiometria) na composição colorida 

real (R3G2B1); 

ii)aquisição de imagem ASTER GDEM com resolução de 30 metros para dados 

planimétricos e 20 metros para dados altimétricos, georreferenciada ao geoíde 

WGS-84/EGM96 para a construção do MDT e obtenção da carta derivada para 

análise da variação de declividade da área. A partir da obtenção da imagem a partir 

do Aster Gdem foi necessário realizar procedimento de interpolação com dados do 

Sensor SRTM para aquisição do mapa de declividade; 

iii) processamento do Modelo Digital de Terreno (MDT): geração do produto 

declividade em graus (número inteiro).Os critérios quantitativos para análise da 

declividade e a descrição do relevo adotados nesse trabalho foram adaptados do 

Plano de Informação de Declividade do Estado do Tocantins (SEPLAN, s.d) 

disponível em http://www.seplan.to.gov.br e da metodologia proposta por 

Nascimento e Dominguez (2009) apresentados em detalhe no anexo 1; 

iv) Produção do mapa de vulnerabilidade em relação à declividade: os dados 

de declividade foram trazidos em forma de graus e foram atribuídos valores 

empíricos de 1 a 4, sendo que os valores 1 e 2 representam menor vulnerabilidade e 

os valores 3 e 4 representam alta e muito alta vulnerabilidade (Tabela 3). 

Essadefinição foi baseada na metodologia defendida por Nascimento e Dominguez 

(2009) e nos princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977). 

 



51 
 

Tabela 3: Classes de vulnerabilidade para os atributos ligados a declividade 

 

Descrição das 

classes de relevo 

Declividade 

(em graus) 

Índice Classes 

 

Muito Plano a Plano  

 

0º - 3º 

 

1 

 

Baixa vulnerabilidade 

 

 

Ondulado  

 

3º - 7º 

 

2 

 

Média vulnerabilidade 

 

 

Inclinado à colinosas  

 

7º - 11º 

 

3 

 

Alta vulnerabilidade 

 

Inclinadas à fortemente 

inclinadas 

 

11º - 20º 

 

4 

 

Muito Alta 

vulnerabilidade 

 

 

Vale ressaltar que a declividade, por si só, não caracteriza um fator “chave” 

nesta análise ligada à degradação. A maior importância concentra-se nos processos 

assoaciados a ela, assim como o papel que ela desempenha frente ao padrão de 

escoamento superficial, que mesmo não tendo sido uma variável mensurada no 

estudo, é de extrema relevância por estarmos tratando de um estudo no município 

dominado pelo clima tropical litorâneo, além de processos ligados à carreamento de 

lixo, poluentes, sedimentos, entre outros; 

B)pré-processamento e processamento da imagem Rapid Eye: recorte da área 

de estudo e classificação. A técnica de classificação usada foi baseda na 

interpretação visual que demonstrou 4 classes distintas ligadas ao uso e ocupação 

do solo: Manguezal, Mata Atlântica, Área Residencial e Área Industrial. A 

interpretação visual da imagem de satélite teve como base visitas de campo que 

ocorreram nos meses de abril, agosto, setembro, outubrode 2013 e suporte de 

comparação através de análise da imagem do Google Earth. A classe referente as 

áreas de apicuns foram defenidas a partir de dados georreferenciados de 

Assumpção (2013). Seguem as etapas realizadas: 

i) produção do mapa de uso e cobertura do solo e vetorização dos diferentes 

padrões visualizados na imagem obtida; 

ii) produção do mapa de vulnerabilidade em relação ao uso e cobertura do solo 

foram atribuídos valores empíricos de 1 a 5 (Tabela 4). Os valores 1 e 2 referem-se, 
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respectivamente,à baixa e média vulnerabilidade, sendo atríbuídos aos ambientes 

industriais e residenciais, onde é forte o impacto e a degradação; os valores 3 e 4 

referem-se à alta vulnerabilidade e estão relacionados respectivamente a dois 

ecossistemas, Mata Atlântica e Apicuns, e por fim, com valor 5, encontram-se os 

manguezais, isto é, ecossistemas considerados de maior vulnerabilidade frenteà sua 

importância para o equilíbrio natural, por serberçário natural de espécies marinhas, 

desempenhar diversos serviços ambientais e servir como subsídio para 

comunidades tradicionais. Adefinição de maior vulnerabilidade para os ecossistemas 

de manguezais, apicuns e matas pautou-se na análise das Cartas de sensibilidade 

para derramentos de óleo (cartas SAO) elaboradas pelo Ministério doMeio Ambiente 

(MMA) e utilizadas pela Petrobrás, que permite identificar áreas com prioridade de 

proteção frente ás suas características geomorfológicas, grau de impacto e seus 

diversos usos pela biota terrestre, aquática e humana. Apesar das áreas de 

manguezais e de apicuns serem classificadas pelas cartas SAO com Índice de 

Sensibilidade ao Derramamento de Óleo 10 (ISD -10) optou-se atribuir maior valor 

de vulnerabilidade aos manguezais em função das suas características e dos 

serviços ambientais por ele desempenhados; 

 

Tabela 4: Classes de vulnerabilidade para os atributos ligados ao uso e cobertura do 

solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) construção da modelagem à degradação ambiental: aplicação do método 

índex overlay como subsídio para a análise ambiental: Foi construído o mapa final 

de vulnerabilidade à degradação ambiental do município de Madre de Deus a partir 

da aplicação do método Index Overlay sobre os dados de vulnerabilidade em 

relação à declividade e ao padrão de uso e cobertura do solo.  

Categoria Índice Classes de vulnerabilidade 

Área Industrial  1 Baixa vulnerabilidade 

Área Residencial 2 Média vulnerabilidade 

Mata Atlântica 3 Alta vulnerabilidade 

Apicum 4 Alta vulnerabilidade 

Manguezal 5 Muito Alta vulnerabilidade 
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Também conhecido como Índice de Sobreposição de modelo, segundo Branco 

et al. (2008), o método “index overlay”,com o uso de mapas multiclassificados, 

possibilita a atribuição de pesos aos mapas e a ponderação das suas classes, 

permitindo, assim, que as tabelas de escores e os pesos dos mapas possam ser 

ajustados de modo a refletir o julgamento de um especialista no domínio da 

aplicação considerada. Nesse sentido, esse método possibilita que o pesquisador 

atribua, a partir do conhecimento do seu objeto de estudo, pesos a cada variável e 

categoria. 

Ainda de acordo com Branco et al. (2008), o método pode ser aplicado a 

mapas binários e multiclassificados: 

- mapas binários: combina mapas de evidência binária, onde cada mapa é 

multiplicado por seu fator de ponderação ou peso; o mapa final é resultante de um 

somatório de todos os mapas, normalizado pela soma dos pesos; este mapa pode 

ser classificado em “n” classes, com valores sempre variando entre 0 e 1(equação 

1). 

(eq. 1) 

Onde: S = valor (“score”) de saída em um determinado local; 

Wi = peso, inteiro ou real, do i-ésimo mapa; 

Class (MAP i) = classe do i-ésimo mapa que é igual a 1 para a presença        

de condição binária ou 0 para ausência da condição binária. 

 

A vantagem do método é que cada mapa utilizado como evidência recebe um 

peso diferente, dependendo da sua significância em relação à hipótese final, isto é, 

cada mapa tem a sua importância considerada. A desvantagem é que não pondera 

as classes dentro dos mapas; 

- mapas multiclassificados: Neste método, usado para os mapas 

multiclassificados, além de pesos aos mapas, além de pesos diferenciados aos 

dados, são também ponderadas as classes dentro dos mapas considerados na 

modelagem (equação 2). 

 

(eq. 2) 
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S= (score) Valor inteiro ou real ponderado de um objeto ou pixel 

Wi= Peso para o i-ésimo mapa 

Sij = (score) valor inteiro ou real da j-ésimo do mapa, sendo que o valor de j 

depende da classe que ocorre em um determinado local. 

 

Em concordância com Branco et al. (2008), Amiri (2012) afirma que nesse 

método é possível atribuir, para cada um dos mapas de entrada, um peso, bem 

como todas classes e unidades espaciais existentes em cada mapa com base na 

importância relativa.  

Nesse sentido, para a construção do mapa de vulnerabilidade à degradação 

ambiental de Madre de Deus, foram atribuídos pesos a cada categoria, sendo que, 

para o mapa de uso e ocupação foi atribuido peso 60 e para o mapa de declividade 

peso 40. Essa combinação foi obtida após sucessivas tentativas de combinações 

distintas, por apresentar melhor resultado para a realidade conhecida através do 

trabalho de campo. 

Para essa definição levou-se em consideração que o uso e ocupação do solo 

apresenta maior importância e influência no que se refere à vulnerabilidade à 

degradação ambiental do que a declividade, ou seja,a partir de determinado uso que 

se faça do solo e da presença da cobertura vegetal,este estará ou não mais 

vulnerável à degradação. Já a declividade apresenta de maneira relativa uma 

importância em menor grau quando comparada ao padrão de uso, uma vez que a 

declividade por si só, se não sofrer influência externa, representará menor 

vulnerabilidade ao ambiente. 

Cabe salientar que a Ilha das Vacas, aparece nos mapas com legenda 

informando ausência de dados - “sem dados” – por se tratar de uma área particular, 

sem moradores e de acesso privativo, fato que impossibilitou a pesquisa de campo 

nesse ponto. 

 

3.8 METODOLOGIA APLICADA Á ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIAL  

 

Foram utilizados como materiais e ferramentas essenciais, recursos de 

geoprocessamento e SIG, que deram suporte à criação de mapas temáticos e de 

índices de vulnerabilidade social da população de Madre de Deus a partir da análise 

dos dados sociodemográficos da área, obtidos através do censo 2010 (IBGE, 2010). 
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Os dados para a consolidação deste trabalho foram obtidos a partir do Censo 

demográfico (IBGE, 2010) e do banco de dados do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS, 2013) através do portal da Secretaria de Avaliação 

e Gestão da Informação (SAGI). A escolha das variáveis para análise da 

vulnerabilidade social foi definida a partir da Identificação de Localidades e Famílias 

em Situação de Vulnerabilidade (IDV) disponibilizadas pelo MDS. Estes dados foram 

representados espacialmente e divididos por setores censitários (Anexo 2) a fim de 

refinar a análise acerca do objeto de estudo e para isso foi utilizado o software 

ArcMap 10. 

As variáveis foram organizadas em um banco de dados em dois grupos – 

variáveis infraestruturais e variáveis sociais (Figura 12). Em relação à infraestrutura, 

foram escolhidos indicadores relacionados às condições e presença de serviços 

básicos nos domicílios como: condição do domicílio e da forma de abastecimento de 

água, presença de banheiro exclusivo para moradores, presença de energia elétrica. 

Sabe-se que a ausência ou a inadequação desses serviços e itens podem 

contribuir para o aumento da vulnerabilidade das populações, uma vez que pode 

deixar esses grupos mais susceptíveis a doenças ou a prejuízos na sua qualidade 

de vida.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013), saneamento básico 

refere-se ao controle de todos os fatores do meio físico que exercem efeitos nocivos 

sobre o bem estar físico, mental e social do homem. O acesso à água potável e a 

melhoria do saneamento estão elencados como indicadores de desenvolvimento 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e fazem parte dos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM’s), documento proposto pela ONU e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) cujo objetivo é universalizar o acesso à 

água melhorada1 e às instalações sanitárias melhoradas2 até 2015, sendo tema 

central do relatório conjunto da OMS/UNICEF publicado em maio de 2013, intitulado 

“Progresso no saneamento básico e água potável”.  

 

                                                 
 
1
 São consideradas fontes de água potável melhorada como aquela que por natureza da sua 

construção ou através da intervenção ativa, está protegida de contaminação externa, em particular, 
de contaminação com matéria fecal. Fonte: WHO/UNICEF, 2010. 
2
 Uma instalação sanitária melhorada é definida como aquela que higienicamente separa excreções 

humana do contato humano. Fonte: WHO/UNICEF, 2010.  
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Figura 12: Fluxograma de agrupamento das variáveis infraestruturais e sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a análise acerca do acesso à energia elétrica justifica-se por essa variável 

também condizer com um indicador para o desenvolvimento e para a qualidade de 

vida. Segundo Mehl [s.d.] quando se implanta um sistema de distribuição de energia 

elétrica, a população local passa a dispor de inúmeros benefícios ligados a um maior 

conforto doméstico e a melhores possibilidades de emprego e produção.  

Para a análise da vulnerabilidade social, foram utilizados dados do MDS sobre 

a população residente por bairro, população com renda até setenta reais (R$ 70,00), 

domicílios com responsáveis analfabetos, crianças de 0 a 6 anos e população idosa 

com mais de 65 anos. 

Na busca por facilitar a comparação entre variáveis sociais e a sua posterior 

agregação, utilizou-se o cálculo de índices para as variáveis sociais.  

A obtenção desses índices seguiu os critérios da metodologia proposta por 

Morato (2008) baseado no cálculo de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
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realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A 

expressão usada para a normalização dos dados transforma os valores para uma 

escala de 0 a 1: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖𝑗 =
𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖.𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑖.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑖.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

                                                                                                     (eq. 3) 

Onde:  

vij: valor do indicador i no setor censitário j. 

vi. mínimo: valor mínimo do indicador i entre todos os setores censitários. 

vi. máximo: Valor máximo do indicador i entre todos os setores censitários. 

 

Além da normalização obtida a partir da equação acima, também foi utilizado o 

agrupamento através da definição do decil.  

A análise da vulnerabilidade social foi feita a partir da utilização de 11 

indicadores do município de Madre de Deus, distribuídos por 31 setores censitários 

sendo eles: 

1) situação do domicílio; 

2) domicílios particulares permanentes; 

3) população residente em domicílios particulares permanentes; 

4) população residente em domicílios particulares permanentes, com 

rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais; 

5) domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação (não 

são próprios, alugados, nem cedidos); 

6) domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de 

água; 

7) domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos 

moradores e nem sanitário; 

8) domicílios particulares permanentes sem energia elétrica; 

9) pessoas responsáveis analfabetas; 

10) crianças de 0 a 6 anos; 

11) pessoas com 65 anos de idade ou mais. 

A fim de alcançar o objetivo central desse estudo, que se refere à definição das 

áreas de maior vulnerabilidade a que a população de Madre de Deus está sujeita em 
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função das condições sociodemográficas do município, esta pesquisa foi organizada 

a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 

A) Construção do banco de dados primário e secundário da área: 

i. obtenção da base de dados do município representados por setores 

censitários; 

ii. produção dos mapastemáticos: espacialização dos dados por setores 

censitários das variáveis obtidas a partir do censo demográfico 2010 do IBGE. 

Foram confeccionados mapas para cada variável, sendo a escolha das variáveis 

definidas a partir de parâmetros utilizadas pelo MDS para definição do IDV; 

iii. definição dos intervalos de classes dos mapas temáticos conforme Sturges 

(1926); 

iv. organização das variáveis em tabela e posterior normalização para definição 

de índices entre 0 e 1 (para as variáveis sociais) seguindo critério adotado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e (MORATO, 2008); 

v. agrupamento das variáveis sociais a partir da definição do decil, seguindo 

metodologia de Morato (2008); 

B) Produção dos mapas de vulnerabilidade para variáveis infraestruturais e 

sociais: 

i.para o mapa de vulnerabilidade ligada às variáveis infraestruturais foi 

elencada como variável chave o acesso à água, para tanto tomou-se como 

referência a importância dada pela OMS e pela ONU a esse recurso como pré-

requisito para a garantia de qualidade de vida, analisado a partir da variável: 

domicílios particulares permanentes com outra forma de abastecimento de água. 

Sendo assim, o agrupamento das variáveis respeitou o seguinte critério: 

- baixa vulnerabilidade: os setores que apresentam todos os elementos 

positivos em relação à infraestrutura, cujos atributos da tabela sejam “0” (zero) para 

todas as variáveis; 

- média vulnerabilidade: setores que apresentam domicílios com acesso à água 

encanada e com presença de banheiro exclusivo, porém detém indicadores 

negativos para as demais variáveis; 

- alta vulnerabilidade: setores que apresentam presença de banheiro exclusivo 

para moradores, porém não detém acesso à água encanada; 
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- muito alta vulnerabilidade: setores cujos domicílios não apresentam nem água 

encanada, nem saneamento, representado pela ausência de banheiros exclusivos 

para moradores. 

ii. para o mapa de vulnerabilidade ligado às variáveis sociais, foi utilizado o 

agrupamento a partir da definição dos decis de cada variável e posterior definição da 

mediana. Após algumas tentativas e utilização de metodologias diversas como 

análise de clusters, análise fatorial, o método de agrupamento aplicado, que 

demonstrou melhor resultado para dados de alta variação, foi a partir da definição 

dos decis, que se refere à separação dos dados em 10 intervalos com igual 

frequência, sendo necessários9valores para dividir uma série em 10 partes, na qual 

o quinto decil (D5) é considerado a mediana. Para cálculo dos decis utilizou-se a 

seguinte fórmula (equação 4): 

 

Di = l_Di + [i.n/10 – soma(f).h/F_Di] 

                                                                                     (eq4) 

l_Di: limite inferior 

n: tamanho da amostra 

h: amplitude da classe Di 

F_Di: Frequência da classe Di 

Soma (f): soma das frequências anteriores à classe Di 

 

A partir daí foi realizado o agrupamento, em que aquelas variáveis que se 

encontravam abaixo da mediana foram classificadas como baixa vulnerabilidade 

(referente ao 1º e 2º decil); Média vulnerabilidade (referente ao 3º, 4º e 5º) 

envolvendo a mediana e valores próximos; alta vulnerabilidade (referente ao 6º ao 8º 

decil) e muito alto a partir do 9º decil. Esta etapa baseou-se na metodologia de 

Morato (2008), com adaptações a partir da análise histogrâmica. 

Para a modelagem da vulnerabilidade social realizou-se a álgebra de mapas 

através da definição de pesos para cada mapa de vulnerabilidade construído: mapa 

de vulnerabilidade infraestrutural e vulnerabilidade social para a obtenção da 

modelagem da vulnerabilidade social do Município de Madre de Deus. Foi definido 

para o mapa de infraestrutura o peso 0,40 e para o mapa de variáveis sociais 

0,60. Para definição dos pesos tomou-se como base que os fatores sociais como 

renda, nível de escolaridade, longevidade e taxa de natalidade são fatores de maior 
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importância no que se refere à qualidade de vida quando comparados apenas com 

fatores ligado à infraestrutura.  
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4 MODELAGEM DA VULNERABILIDADE À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO 

MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BA 

 
RESUMO 
 
O artigo apresenta uma análise acerca da vulnerabilidade à degradação ambiental 
do município de Madre de Deus, município baiano que faz parte da Região 
Metropolitana de Salvador. Foram definidos índices de vulnerabilidade tomando 
como base a análise da declividade, do uso do solo e cobertura do solo. Para a 
consolidação do trabalho utilizou-se imagem do sensor RapidEye e um Modelo 
Digital de Terreno (MDT) obtido a partir do banco de dados do AsterGdem. O estudo 
demonstrou diferentes graus de vulnerabilidade para a região. Nas áreas costeiras e 
centrais predominam alta e média vulnerabilidade devido à presença de 
manguezais, apicuns e Mata Atlântica. As mais baixas vulnerabilidades coincidem 
com as áreas industriais que apresentam alto grau de antropização e forte alteração 
paisagística, sendo áreas de menor sensibilidade.  
 
Palavras-chave: Geotecnologias. Sistema de Informação Geográfica. 
Vulnerabilidade. Madre de Deus (município). Produção Petrolífera. 
 
 
MODELING THE VULNERABILITY TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN 
MADRE DE DEUS- BA 
 
ABSTRACT 
 
The article presents an analysis of the vulnerability to environmental degradation in 
Madre de Deus, Bahia that is part of the Metropolitan Region of Salvador. 
Vulnerability indices based on both analysis of slope, land use and vegetation cover 
were set. Images of Rapid Eye sensor and a Digital Terrain Model (DTM) obtained 
from the database of the Aster GDEM were used to consolidate the work. The study 
showed different degrees of vulnerability for the region. In coastal and central areas 
predominate medium and high vulnerability due to the presence of mangroves and 
Atlantic Forest. The lower vulnerabilities match with industrial areas that have a high 
degree of human disturbance and strong landscape change.  
 
Keywords: Geo-technologies. Geographic Information System. Vulnerability. Madre 
de Deus (town). Oil Production. 
 
 
4.1 INTRODUÇÃO 

 

Madre de Deus é um município insular, marcado por um clima tropical úmido 

caracterizado por temperaturas médias em torno de 25°C e pluviosidade regular em 

torno de 1700 mm (BAHIA, 2010), com predominância de espécies da Floresta 
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ombrófila primária e secundária, remanescentes da Mata Atlântica e áreas de 

manguezal. Apresenta pouca variação pedológica, tendo o predomínio de solos do 

tipo argissolos vermelho-amarelo e em relação à sua geomorfologia percebe-se o 

predomínio de áreas planas e levemente onduladas (MADRE DE DEUS, 2006). 

O município encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte 

que detém uma área de 18.015 km² (BAHIA, 2013), situada no nordeste da Bahia, 

apresenta um litoral de grande exuberância marcado pela forte presença de 

manguezais, praias e pela privilegiada vista para a Baía de Todos os Santos (BTS). 

Além das suas características naturais, apresenta grande evidência no cenário 

econômico do estado principalmente em função das diversas atividades ligadas a 

indústria química e ao setor petrolífero (DIAS et al., 2011). 

Com o aumento crescente da produção petrolífera e em vista da proximidade 

da região de Madre de Deus com o município de São Francisco do Conde onde 

encontra-se a Refinaria Landulpho Alves Mataripe (RLAM) (Figura 13), foi construído 

o Terminal Almirante Álvares Câmara (TEMADRE) visando ampliar a capacidade de 

armazenamento da produção petrolífera da RLAM, além de servir como base e 

escoamento da produção petrolífera e de seus derivados (PIMENTEL, 2006). A partir 

desse momento, Madre de Deus passou a ser delineada à luz dos interesses do 

grande capital e em prol do dito “desenvolvimento econômico”, deixando de ser uma 

pequena cidade de pescadores e turistas para abrigar também equipamentos 

industriais e áreas portuárias dando suporte à ação da Petrobrás e das suas 

subsidiárias no Recôncavo Baiano (FREIRE, 2011). 

Como se pode observar no mapa de localização de Madre de Deus e 

municípios limítrofes (Figura 13) a grande proximidade de Madre de Deus com as 

cidades de Candeias e São Francisco do Conde, áreas estas de grande 

exploração de petróleo no estado, associada às suas características naturais que 

favorecia a criação de áreas portuárias, foi o motor propulsor do desenvolvimento 

do setor secundário e terciário em Madre de Deus.  
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Figura 13: Localização de Madre de Deus e municípios limítrofes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, Madre de Deus passou a representar uma área favorável ao 

armazenamento e escoamento da forte produção petrolífera que ocorria nas suas 

proximidades, como afirma Brandão (1998) apud Freire (2011, p. 83);  

Em 1956 a produção petrolífera do Recôncavo já alcançava 25 mil 
barris/dia, uma realidade incompatível com a capacidade de refino da RLAM 
próxima a 3.700 barris/dia. Deste modo, o escoamento e transferência do 
excedente da produção para outras refinarias do país representava um 
entrave à produção e à economia regional, fator que fomentou a instalação 
do Terminal Almirante Alves Câmara – TEMADDRE, e mais tarde colocou a 
ilha no importante cenário da indústria petrolífera brasileira.  

 

Cabe salientar que a partir do desenvolvimento destas atividades na região a 

cidade passou a receber um grande contingente de migrantes que vinham em busca 

de empregos nas novas áreas econômicas; esse fato proporcionou também o 

desenvolvimento de um processo de urbanização pouco organizado (PIMENTEL, 

2006), onde moradias passaram a dividir espaços com equipamentos industriais, 

dutos, gasodutos, tanques de armazenagem de derivados de petróleo.  
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O desenvolvimento dessas atividades trouxe um novo arranjo à cidade de 

Madre de Deus, deixando-a exposta a diversas vulnerabilidades e riscos.  

 

4.2 CONCEPÇÕES SOBRE VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

 

Madre de Deus é um município insular situado na costa nordestina no Brasil. 

As áreas costeiras condizem com espaços que sofrem diretamente a ação da 

influência das ondas, marés e são também denominadas de zona litorânea, 

representando a área de interface entre o continente e o mar (TAGLIANI, 2003). 

Essas áreas, por suas características intrínsecas, já se apresentam naturalmente 

vulneráveis, porém a ocupação dessas áreas associada ao desenvolvimento de 

atividades econômicas nas suas adjacências vem aumentando os riscos de 

impactos e a ampliação das vulnerabilidades desse ambiente. 

Tagliani (2003) afirma que a vulnerabilidade ambiental condiz com o nível de 

susceptibilidade de um ambiente frente a uma interferência antrópica, ou seja, em 

função das fortes interferências que o meio biótico e abiótico vem sofrendo, ele se 

torna peça chave de alterações que podem repercutir diretamente no equilíbrio de 

seu funcionamento trazendo danos e transformações em diversas escalas: natural, 

social e econômica. 

Ross e Sporl (2004) afirmam que os sistemas ambientais, face às intervenções 

humanas, apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas características 

genéticas e que qualquer alteração nos diferentes componentes da natureza (relevo, 

solo, vegetação, clima e recursos hídricos) acarreta o comprometimento da 

funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico.  

 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A análise da vulnerabilidade à degradação ambiental do município de Madre de 

Deus foi organizada a partir do planejamento e aplicação das etapas expostas a 

seguir (Figura 14): 

Para a construção dos mapas temáticos, assim como para as etapas de 

geoprocessamento, foi utilizado o software ArcMap 10 com o objetivo de classificar 
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os segmentos da paisagem e auxiliar na definição do grau de vulnerabilidade da 

área. 

 

Figura14: Modelagem Cartográfica para análise  da vulnerabilidade à degradação 
ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Mapas da vulnerabilidade em relação à declividade 

 

Tomou-se como base a metodologia adotada por Crepani et al. (2001) baseada 

nos princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977), em que a vulnerabilidade das 

unidades de paisagem é estabelecida por meio de uma escala de valores relativos e 

empíricos de acordo com a relação morfogênese (modificadores das formas de 

relevo) e pedogênese (formadores do solo).  

Segundo Crepanni et al. (2001) o termo declividade refere-se à inclinação do 

relevo em relação ao horizonte. Sabe-se que quanto maior a declividade maior será 

a capacidade de transporte de forma carreada e consequentemente de erosão, 

fazendo prevalecer a morfogênese. Esse processo pode maximizar a degradação do 

ambiente e seu nível de vulnerabilidade. 
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Sendo assim, áreas com menor declividade apresentarão menor 

vulnerabilidade à erosão, enquanto áreas mais inclinadas apresentarão maior 

vulnerabilidade, como pode ser visto na tabela 3 a seguir, onde foi feita a definição 

de critérios e variáveis para cada categoria analisada. 

 

Tabela 3: Classes de vulnerabilidade para os atributos ligados a declividade. 

 

Descrição das 

classes de relevo 

Declividade 

(em graus) 

Índice Classes de 

vulnerabilidade 

Muito Plano a 

Plano  

0º - 3º 1 Baixa vulnerabilidade 

Ondulado  3º - 7º 2 Média vulnerabilidade 

Inclinado à 

colinosas  

7º - 11º 3 Alta vulnerabilidade 

Inclinadas à 

fortemente 

inclinadas 

11º - 20º 4 Muito Alta 

vulnerabilidade 

 

4.3.2 Mapa de vulnerabilidade em relação ao uso do solo 

 

Em relação ao uso do solo foram atribuídos valores empíricos de 1 a 4, sendo 

que os valores 1 e 2 representam menor vulnerabilidade e os valores 3 e 4 

representam, respectivamente, alta e muito alta vulnerabilidade. 

Partiu-se da análise da vegetação e uso a partir da sua sensibilidade e 

funcionalidade ecossistêmica, áreas de manguezais, nesta ótica, são mais frágeis, 

mas vulneráveis. Já a vegetação secundária e áreas urbanas, nessa lógica são 

menos vulneráveis.     

A definição dos valores de vulnerabilidade baseou-se nas Cartas SAO do 

Ministério do Meio Ambiente que identifica o nível de sensibilidade dos ecossistemas 

frente ao derramento de óleo. Sendo assim, partiu-se do pressuposto que a 

vegetação se mostra como um elemento de grande valor para a manutenção do 
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equilíbrio do ambiente por servir de habitat de inúmeras espécies, como fonte de 

alimento e energia e como meio de proteção do solo. 

 

Tabela 4: classes de vulnerabilidade para os atributos ligados ao uso e cobertura do 

solo 

  

Categoria Índice Classes 

Área Industrial  1 Baixa vulnerabilidade 

Área Residencial 2 Média vulnerabilidade 

Mata Atlântica 3 Alta vulnerabilidade 

Apicum 4 Alta vulnerabilidade 

Manguezal 5 Muito Alta vulnerabilidade 

 

4.3.3 Modelagem da Vulnerabilidade à degradação ambiental do município de Madre 
de Deus 

 

O mapa final de vulnerabilidade à degradação ambiental do município de 

Madre de Deus foi obtido a partir da aplicação do método Index Overlay sobre os 

dados de vulnerabilidade em relação à declividade e ao padrão de uso e cobertura 

do solo, o qual pode ser aplicado sobre mapas multiclassificados, possibilitando a 

ponderação de pesos para cada variável (BRANCO, 2008).  

  

eq.1 

 

S= (score) Valor inteiro ou real ponderado de um objeto ou pixel 

Wi= Peso para o i-ésimo mapa 

Sij = (score) valor inteiro ou real da j-ésimo do mapa, sendo que o valor de j 

depende da classe que ocorre em um determinado local. 

Foram atribuídos pesos a cada categoria, sendo que para o mapa de uso e 

ocupação foi atribuido peso 60 e para o mapa de declividade peso 40. Essa 
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combinação foi obtida após sucessivas combinações distintas por apresentar melhor 

resultado para a realidade conhecida através do trabalho de campo. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da análise do mapa de uso e cobertura do solo (Figura 15), percebe-se 

o predomínio de área urbana residencial e industrial, áreas que surgiram a partir da 

retirada da vegetação de mata atlântica que era a vegetação predominante, a qual 

atualmente aparece apenas em pequenas porções a leste e a noroeste, com 

pequenas manchas nas porções oeste e sul.  

 

Figura 15: Mapa de uso e ocupação do solo de Madre de Deus, Bahia 
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Cabe ressaltar que a área onde essa vegetação aparece mais preservada 

refere-se à ilha de Maria Guarda pertencente à Madre de Deus, situada a oeste 

deste município. Esta maior preservação se deve à menor ocupação humana 

limitada a uma pequena faixa a oeste e sul dessa ilha, à predominância de 

atividades primárias ligadas à subsistência e ao turismo em pequena escala e às 

altas declividades. Outro tipo de vegetação marcante na área de Madre de Deus é o 

manguezal, que aparece restrito à porção norte do município e se encontra 

altamente ameaçado em função do lançamento de esgotos domésticos, resíduos 

industriais e de grandes embarcações que atracam no porto de Madre de Deus, 

além do acúmulo de sedimentos no litoral fruto da atividade portuária. 

A área urbana que apresenta maior representatividade no mapa, possui alta 

densidade demográfica (539,58 habitantes/ km²), concentrando 97% da população 

(IBGE, 2010), distribuída nos bairros: Centro, Cação, Suape, Mirim, Marezinha, Alto 

do Paraíso, Apicum, Nova Madre de Deus e Quitéria. A maioria deles não apresenta 

rede de esgoto e saneamento básico adequado, e os esgotos domésticos são 

lançados “in natura” nos manguezais ou áreas alagadas das proximidades dos 

domicílios, contribuindo para a degradação ambiental dessas áreas.  

A partir da análise do mapa de vulnerabilidade ligado ao uso (Figura 16) 

percebe-se que as áreas que apresentam maior vulnerabilidade, representada pela 

classe muito alta, equivale ao ambiente de manguezais, seguido das áreas de 

apicuns. 
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Figura 16: Mapa das classes de vulnerabilidade atribuídos ao uso e ocupação do 
solo em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Nascimento e Dominguez (2009), o ecossistema manguezal 

apresenta características intrínsecas que o torna altamente vulnerável, sendo esse 

ecossistema considerado pelas cartas SAO o mais vulnerável dos ambientes 

costeiros. Essas áreas são consideradas verdadeiros berçários para reprodução de 

espécies aquáticas e por serem fruto da confluência de dois ambientes distintos - o 

marinho e o fluvial - apresenta aspectos ligados à fragilidade. 

Segundo Hadlich e Ucha (2009) os apicuns são áreas hipersalinas, geralmente 

arenosas, ensolaradas, e que normalmente ocorrem na porção mais interna do 

manguezal, na interface médio-supralitoral; caracterizam-se como área sucessional 

de degradação da vegetação, e não como de agradação. Essas áreas aparecem 

como áreas de alta vulnerabilidade, em função da sua localização como zonas de 

transição para o manguezal. 
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Em seguida, correspondendo à classe de vulnerabilidade alta à degradação, 

encontra-se a área dominada pela Mata Atlântica ou mata de encosta. Cabe 

salientar que a perspectiva adotada centrou-se na definição de áreas relativamente 

preservadas, mas que, em função de diversas ações e formas de uso são passíveis 

de sofrerem impactos. 

As classes referentes à baixa e média vulnerabilidade foram atribuídas aos 

ambientes que se apresentam altamente impactados, fruto de desmatamento da 

vegetação nativa, sendo elas, respectivamente, áreas industrial e residencial. Cabe 

ressaltar o ambiente urbano em alguns bairros do município, como o Bairro de Nova 

Quitéria e Velha Quitéria, não apresentam rede de esgoto, sendo os resíduos 

domésticos lançados nas áreas de manguezal.    

O mapa de declividade (Figura 17) mostra que o município apresenta a 

variação de declividade pouco expressiva. Há o predomínio de declividades entre 0° 

e 3° classificadas como muito plana a plana, sendo que as áreas com maior 

declividade, entre 11° e 20°, são mais suscetíveis a erosão, e correspondem a áreas 

onduladas a fortemente inclinadas, onde o escoamento superficial é rápido na maior 

parte dos solos. 
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Figura 17: Mapa de declividade e das classes de vulnerabilidade atribuídas a 
declividade em Madre de Deus, Bahia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas referentes a declividades entre 0° a 3° são áreas de declives suaves, 

onde o escoamento superficial é lento e apresentam a menor vulnerabilidade. Estas 

áreas correspondem à região da planície costeira, e coincidem com os espaços com 

presença de Mata Atlântica e manguezais. Na ilha de Maria Guarda, as menores 

declividades predominam no leste, correspondendo às áreas com presença de Mata 

Atlântica.  

As áreas referentes à declividade entre 3° e 7° são classificadas como áreas 

onduladas, onde o escoamento superficial em alguns tipos de solos pode ser 

bastante rápido gerando maior erosão. Estas áreas apresentam grande 

representatividade no mapa, principalmente na ilha de Maria Guarda, onde se 

concentra na porção central, e indica áreas com média vulnerabilidade; são espaços 

com manchas de Mata Atlântica e algumas instalações urbanas. 
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As áreas de maior vulnerabilidade estão nas declividades entre 7° e 11° (alta 

vulnerabilidade) e 11° e 21° (muito alta vulnerabilidade), são áreas de maior 

inclinação, onde é maior o escoamento superficial. Na ilha de Maria Guarda as 

maiores declividades apresentam forte incidência e estão concentradas na porção 

central e no oeste, coincidindo com áreas de presença de Mata Atlântica e áreas 

residenciais. Já em Madre de Deus as maiores declividades se apresentam de 

maneira descontínua em formas de pontos na parte norte e na porção oeste em 

áreas com presença de indústrias, equipamentos urbanos e manchas de Mata 

Atlântica.  

 

Figura 18: Mapa de vulnerabilidade à degradação ambiental do município de Madre 
de Deus, Bahia 
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O mapa de vulnerabilidade à degradação ambiental (Figura 18), fruto do 

cruzamento dos dados de declividade e uso do solo apresentou as seguintes 

características: 

- classe de muito alta vulnerabilidade (valor 4): correspondem à áreas pontuais 

onde há manguezais e apicuns. Essas áreas situam-se principalmente na porção 

norte do município, e coincidem com áreas de transição entre os manguezais e a 

Mata Atlântica e entre os manguezais e as áreas urbanas; são regiões de 

declividade entre 0° e 3°. Sendo assim, apresentam maior instabilidade devido às 

suas características naturais, sendo passíveis a sofrerem forte degradação em 

função da ampliação da exploração industrial e do adensamento urbano. Cabe 

salientar que as áreas de apicuns apresentam menor vulnerabilidade quando 

comparadas as áreas de manguezais, porém por estarem localizadas na transição 

das áreas de manguezais (transição apicum-manguezal) foram evidenciadas no 

mapa acima com área de muito alta vulnerabilidade. 

- classe de alta vulnerabilidade (valor 3): correspondem às áreas onde há 

presença de Mata Atlântica, compreendendo as áreas de encostas, com declividade 

variando entre 0° e 7°, sendo que amplas áreas dessa cobertura já deram espaço a 

empreendimentos imobiliários e industriais. Na ilha de Maria Guarda essas áreas 

estão concentradas em toda porção central e leste, já em Madre de Deus esta 

classe apresenta maior proporção na porção norte e de maneira descontínua na 

porção leste. Cabe salientar que essas áreas apresentaram alta vulnerabilidade, 

principalmente, em relação ao uso e ocupação. 

- classe de média vulnerabilidade (valor 2): representam as áreas que já 

sofreram forte impacto em função do desenvolvimento da infraestrutura urbana e 

industrial do município. Na ilha de Maria Guarda essa classe é imperceptível, 

provavelmente por causa do pequeno adensamento populacional, pelas maiores 

declividades associadas à forte presença de cobertura vegetal, enquanto na área de 

Madre de Deus esta classe aparece em maior proporção concentrando-se em 

grande parte central e do sul, que equivale as áreas de declividades entre 0° e 7°; 

nestas áreas é forte o adensamento de equipamentos urbanos e industriais. 

- classe de baixa vulnerabilidade (classe 1): representam as áreas com 

presença de instalações industriais ligadas à atividade petrolífera e as áreas 
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portuárias; nestas áreas a menor vulnerabilidade à degradação ocorre em função do 

alto grau de antropização sofrida e do baixo nível de preservação, são áreas que já 

sofreram grande interferência antrópica, marcadas por alto nível de desmatamento, 

sendo assim, referem-se a áreas altamente impactadas.  

 

4.5 CONCLUSÕES 

 

A região de Madre de Deus, apresenta significativo índice de vulnerabilidade à 

degradação ambiental fruto das suas características naturais intrínsecas ligadas à 

declividade e do padrão de uso e ocupação desenvolvido na área. A Baía de Todos 

os Santos é uma das principais áreas de escoamento da produção industrial e de 

matérias primas do estado, em função disso, responde por mais da metade da 

arrecadação econômica da Bahia e abriga em seu entorno mais de 3 (três) milhões 

de habitantes (IBGE 2010). Esses fatos deixam claro a vulnerabilidade a qual esse 

sistema está submetido.  

O mapeamento das classes de vulnerabilidade à degradação ambiental do 

município de Madre de Deus na Bahia demonstrou que as áreas mais vulneráveis 

(muito alta e alta vulnerabilidade) do município, coincidem com as áreas de presença 

de manguezais e de Mata Atlântica, áreas de declividade entre 0° e 7°. São áreas de 

muito alta e alta vulnerabilidade em relação ao uso e cobertura e baixa 

vulnerabilidade em relação à declividade. Essas áreas apresentam-se com um maior 

nível de preservação da cobertura vegetal e, portanto, devem ser priorizadas em 

planejamento socioambiental e na legislação ambiental.  

Na região houve o predomínio de áreas com média e alta vulnerabilidade. 

Esses índices podem ser atribuídos às características territoriais e socioambientais 

da área, por deter uma pequena extensão territorial e por ser um ambiente insular, 

fatores que favorecem o adensamento populacional e esses fatos, agregados a 

grande atividade industrial e portuária da área, aumentam o nível de vulnerabilidade 

do município.        

O estudo demonstrou dois diferentes graus de vulnerabilidade para a região: 

nas áreas litorâneas e centrais predominam alta e média vulnerabilidade, referentes 

às áreas com presença de manguezais e Mata Atlântica, e na parte central em áreas 
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de forte adensamento urbano. As mais baixas vulnerabilidades coincidem com as 

áreas industriais que apresentam alto grau de antropização e alteração paisagística.  

A análise acerca da vulnerabilidade à degradação das áreas costeiras são 

essenciais ferramentas para o planejamento e orientação na tomada de decisões 

governamentais, empresariais e sociais, sendo assim, espera-se que o estudo possa 

auxiliar na definição de medidas de planejamento ambiental e minimização de 

impactos, contribuindo para criação de projetos, pelos órgãos competentes, que 

visem atenuar os possíveis efeitos negativos das atividades socioeconômicas na 

área costeira do município de Madre de Deus. 

A área referente à Ilha das Vacas está representada nos mapas com legenda 

informando ausência de dados por se tratar de uma área particular e de acesso 

privativo, fato que impossibilitou a pesquisa de campo nesse ponto. 
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5 MODELAGEM DA VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MADRE DE 

DEUS – BAHIA 

 

RESUMO 
 
O objetivo deste artigo foi desenvolver uma modelagem da vulnerabilidade social do 
município de Madre de Deus a partir da análise de variáveis sociais e infraestruturais 
da área. Foram utilizados dados do censo demográfico 2010, do IBGE e dados do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, selecionados a partir da 
Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade (IDV). Foi 
construído um banco de dados a partir do IDV; em seguida esses dados foram 
agrupados em variáveis sociais e infraestruturais dando subsídio à construção da 
modelagem da vulnerabilidade social do município. O mapeamento das classes de 
vulnerabilidade social do município de Madre de Deus na Bahia demonstrou que as 
áreas mais vulneráveis (muito alta e alta vulnerabilidade) coincidem com as áreas as 
bordas de manguezais e áreas tidas como periféricas, ou seja, mais distantes do 
centro da cidade. 
 
Palavras-chave: Modelagem. Vulnerabilidade Infraestrutural. Vulnerabilidade Social. 
 
 
MODELING THE SOCIAL VULNERABILITY IN THE TOWN OF MADRE DE 
DEUS - BAHIA 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this paper was to develop a modeling of social vulnerability in 
Madre de Deus from the analysis of social and infrastructural variables in the area. 
We used data from the 2010 population census, from IBGE and data from 
Brasilian Ministry of Social Development, selected from IDV indicators - 
Identification of households in vulnerable situations. It was generated a dataset 
from the IDV database, then these data were grouped into social and 
infrastructural variables giving subsidy to build the modeling of social vulnerability 
of the town. The mapping of social vulnerability classes in Madre de Deus in Bahia 
showed that the most vulnerable areas (high and very high vulnerability) match the 
areas considered as peripheral, and more distant from the town center. 
 
Keywords: Modeling. Infrastructural Vulnerability. Social Vulnerability. 
 

 
5.1 INTRODUÇÃO 

 

O acelerado processo de urbanização associado ao aumento do contingente 

populacional de algumas áreas e a falta de planejamento urbano, contribuíram para 
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a deterioração das condições de vida, bem como a crescente desigualdade social e 

econômica, principalmente, nos países menos desenvolvidos, trazendo à tona a 

preocupação acerca das fragilidades e vulnerabilidades das populações (CUNHA, 

2004; HOGAN, 2001).  

Nesse sentindo, a discussão sobre vulnerabilidade social vem ganhando força 

e espaço nas mais diversas áreas do conhecimento, se apresentando como um 

conceito transdisciplinar, como demonstram estudos de Liverman (1994), 

Abramovay (2000), Hogan (2001), Cunha (2004), Aldair e Soares (2006), Marandola 

(2006), entre outros. Os primeiros trabalhos ancorados na perspectiva da 

vulnerabilidade social foram desenvolvidos e motivados pela preocupação de 

abordar de forma mais integral e completa o fenômeno da pobreza e as diversas 

modalidades de desvantagem social. 

Esse estudo buscará analisar a vulnerabilidade social a partir da compreensão 

e avaliação das realidades sociais expressas no município de Madre de Deus, 

aproximando-se, assim, da discussão de Hogan (2001) e Cunha (2004).  

Hogan (2001) afirma que a espacialização da infraestrutura urbana, a 

distribuição desigual dos serviços urbanos, ausência de serviços públicos, 

segregação espacial, a falta de acesso ao mercado de consumo, crescimento das 

favelas são componentes importantes que devem ser enfatizados na análise sobre a 

vulnerabilidade socioambiental. Cunha (2004) propõe o enfoque distinto à 

diversidade de situações que afetam as diversas populações das áreas urbanas, 

partindo do conceito de vulnerabilidade social e com a proposta de ampliá-Io para 

"vulnerabilidade sociodemográfica", defendendo um estudo sobre vulnerabilidade 

social a partir da inclusão de variáveis ligadas às características dos indivíduos ou 

famílias, suas características sociodemográficas e dos meio onde estão inseridos. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A metodologia utilizada para a avaliação da vulnerabilidade social foi baseada 

em indicadores de infraestrutura e sociais, que, ao serem agregados, evidenciaram a 

espacialização da vulnerabilidade social do município de Madre de Deus. 
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Os dados para a consolidação deste trabalho foram obtidos a partir do Censo 

Demográfico (IBGE, 2010) e do banco de dados do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS, 2013) através do portal da Secretaria de Avaliação 

e Gestão da Informação (SAGI). A escolha das variáveis para análise da 

vulnerabilidade social foi obtida a partir do aplicativo Identificação de Localidades e 

Famílias em Situação de Vulnerabilidade (IDV) disponibilizado pelo MDS. 

A análise da vulnerabilidade social foi feita a partir da utilização de 11 

indicadores do município de Madre de Deus, distribuídos por 31 setores censitários. 

Essas variáveis foram organizadas em um banco de dados em dois grupos – 

variáveis infraestruturais e sociais. Em relação à infraestrutura, foram escolhidos 

indicadores relacionados às condições e presença de serviços básicos nos 

domicílios como: condição do domicílio e da forma de abastecimento de água, 

presença de banheiro exclusivo para moradores, presença de energia elétrica. Para 

a análise da vulnerabilidade social, foram utilizadas a população residente por bairro, 

população com renda até setenta reais (R$ 70,00), domicílios com responsáveis 

analfabetos, crianças de 0 a 6 anos e população idosa com mais de 65 anos.  

O agrupamento das variáveis seguiu os critérios da metodologia proposta por 

Morato (2008) baseado no cálculo de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A 

expressão usada para a normalização dos dados transforma os valores para uma 

escala de 0 a 1: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑖𝑗 =
𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖.𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑣𝑖.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑖.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Onde:  

vij: Valor do indicador i no setor censitário j. 

vi. mínimo: valor mínimo do indicador i entre todos os setores censitários. 

vi. máximo: Valor máximo do indicador i entre todos os setores censitários. 

 

Além da normalização obtida a partir da equação acima, também foi utilizado o 

agrupamento a partir da definição do decil e análise histogrâmica. 

A partir daí foi realizado o agrupamento no qual aquelas variáveis que se 

encontravam abaixo da mediana foram classificadas como baixa vulnerabilidade 
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(referente ao 1º e 2º decil); média vulnerabilidade (referente ao 3º, 4º e 5º) 

envolvendo a média e valores próximos; alta vulnerabilidade (referente ao 6º ao 8º 

decil) e muito alto a partir do 9º decil. 

A álgebra de mapas foi feita através da definição de pesos para cada mapa de 

vulnerabilidade construído: mapa de infraestrutura com peso 0,40 e para o mapa de 

variáveis sociais, 0,60. Para definição dos pesos tomou-se como base que os fatores 

sociais como renda, nível de escolaridade, longevidade e taxa de natalidade são 

fatores de maior importância no que se refere à qualidade de vida quando 

comparados apenas com fatores ligado à infraestrutura.  

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A elaboração de mapas temáticos foi de grande importância como forma de 

identificar padrões ligados à espacialização das variáveis. Para uma análise mais 

refinada e com a finalidade de localizar cada setor de acordo com a sua localidade, 

foi elaborado o mapa de localidades (Figura 19) de Madre de Deus a partir dos 

setores censitários. Cabe salientar que as informações que relacionam cada setor 

censitário à sua localidade se originam de uma pesquisa em andamento feita pelo 

grupo de pesquisa Observa Baía da Universidade Federal da Bahia e foi obtida a 

partir do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estásticos (CNEFE).   
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Figura 19: Mapa de localidades por setores censitários em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Madre de Deus é dividido em 31 setores censitários distribuídos 

pela ilha sede de Madre de Deus, e pelas ilhas de Maria Guarda e das Vacas. Cabe 

destacar que apenas o setor referente à ilha de Maria Guarda e das Vacas é 

considerado como área rural, envolvendo também a parte norte da ilha sede.   

Em relação ao número de domicílios por setores censitários (Figura 20) 

percebe-se que as áreas de maior adensamento referem-se à área de Quitéria 

Velha, Quitéria Nova e Suape, e à localidade de Cidade da Luz. Cabe salientar que 

estes setores censitários apresentam grande extensão, fato que corrobora para um 

maior adensamento imobiliário. 
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Figura 20: Mapa de números de domicílios por localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator importante a ser analisado refere-se à condição territorial de Madre 

de Deus que apresenta apenas 11 km² em sua sede, sendo que aproximadamente 

50% dessa área estão ocupadas por instalações industriais. A situação apresenta-se 

ainda mais preocupante, pois já se averigua um padrão de verticalização da cidade 

em função da escassez de áreas desocupadas e/ou ocupadas pela indústria, o que 

atrelado a uma fiscalização ineficiente, pode aumentar o risco ligado a construções 

inadequadas. 

Em Quitéria Velha (Figura 21), a maior parte dos imóveis estão nas margens 

dos manguezais, e em função da ausência de rede de esgoto, os dejetos e todos os 

resíduos domésticos são lançados in natura nesse ambiente, trazendo riscos para a 

saúde da população que aí reside e provocando o desequilíbrio desse ambiente. 

Cabe salientar que, em relação ao mapa da população residente por localidade, 

constata-se que são também nos bairros de Quitéria e Suape que estão as maiores 

concentrações populacionais (Figura 22).  
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Figura 21: Bairro de Quitéria Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Mapa de número da população residente por localidade em Madre de 
Deus, Bahia 
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A variável condição de ocupação dos domicílios refere-se a domicílios que não 

são próprios, alugados e nem cedidos e que correspondem a invasões e áreas de 

coabitação (Figura 23). As localidades que concentram maior parte de domicílios 

nessas condições são Centro e Cidade da Luz.     

Segundo o relatório da Rede de Avaliação e Capacitação para a 

Implementação dos Planos Diretores Participativos da Bahia (Figueiredo, 2009) um 

ponto marcante no município de Madre de Deus refere-se à problemática 

habitacional ligada à ocorrência de coabitação familiar na maior parte dos seus 

domicílios particulares permanentes. Segundo esse documento, essa situação 

atinge aproximadamente 75% dos domicílios, contribuindo para maximização do 

problema de déficit habitacional, sendo reflexo, entre outros fatores, da pouca 

disponibilidade de áreas para a expansão urbana e debilidade das políticas públicas 

ligadas ao acesso à moradia.  

Outro ponto importante destacado pelo relatório acima citado refere-se às 

condições infraestruturas dos domicílios urbanos. Em aproximadamente 9% dos 

domicílios onde está presente a coabitação também é comum a carência ligada à 

infraestrutura. 
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Figura 23: Mapa de número de domicílios com outra condição de ocupação por 
localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos os mapas cuja temática se relaciona com a espacialização das 

variáveis infraestruturais, como acesso à energia elétrica, presença de banheiro 

exclusivo e de sistema de abastecimento de água, percebe-se que o município está 

próximo à universalização desses serviços. Apenas uma pequena parte das 

localidades no município de Madre de Deus apresenta problemas ligado ao acesso a 

esses serviços.  

O total de domicílios sem acesso a abastecimento regular de água equivale a 

0,27% e sem acesso à energia elétrica, a 0,40%. Os setores que apresentam maior 

precariedade em relação ao acesso à água encanada e domicílios sem energia 

elétrica correspondem ao Centro e à Ilha de Maria Guarda (Figuras 25 e 26). A ilha 

de Maria Guarda, setor correspondente à área rural no município, demonstra maior 

fragilidade tanto nas questões ligadas à infraestrutura como à condição econômica 

da população (Figura 24).  
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Figura 24: Presença de lixo e lançamento de esgoto em área de manguezal na ilha 
de Maria Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Mapa de número de domicílios com outra forma de abastecimento de 

água por localidade em Madre de Deus, Bahia 
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Como citado anteriormente, a maior parte dos domicílios do município 

apresentam forma regular de abastecimento de água, estando próximo da 

universalização desse serviço. Madre de Deus é atendida pelo sistema integrado de 

abastecimento de água do Recôncavo, que abastece também os municípios de São 

Francisco do Conde e Candeias e a água para abastecer esses municípios provém 

da barragem de Pedra do Cavalo e Joanes II. 

 
Figura 26: Mapa de número de domicílios sem energia elétrica por localidade em 

Madre de Deus, Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à condição referente ao saneamento básico, evidenciado na figura 

27, ligada à presença de banheiros exclusivos para moradores e sanitário, apenas 

0,097% dos domicílios não apresentam banheiro exclusivo, nem sanitário. A área do 

município que apresenta maior precariedade nesse seguimento refere-se à 

localidade de Maria Guarda, onde 0,058% (3 domicílios) sofrem com a ausência 

desse item básico. 
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Segundo o Plano Diretor Municipal (MADRE DE DEUS, 2006), nessa área, 

devido à inexistência de saneamento básico, são comuns iniciativas individuais de 

tratamento de esgotos, a exemplo de fossas sépticas que são utilizadas por parte da 

população, na maioria das vezes de forma e em localização inadequadas, e os 

efluentes sanitários e resíduos sólidos são lançados in natura na praia, manguezais 

ou deixados a céu aberto. 

 

Figura 27: Mapa de número de domicílios sem banheiro exclusivo e sanitários para 
moradores por localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do cruzamento das variáveis ligadas à infraestrutura obtidas a partir do 

IDV, obteve-se o mapa de vulnerabilidade infraestrutural (Figura 28). 
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Figura 28: Modelagem da Vulnerabilidade infraestrutural do município de Madre de 
Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O mapa de vulnerabilidade infraestrutural apresentou as seguintes 

características: 

 

- Muito alta vulnerabilidade: as áreas de maior vulnerabilidade referem-se ao 

aglomerado rural da ilha de Maria Guarda. O principal critério definidor da maior 

vulnerabilidade se deu em função da presença de domicílios que não apresentam 

abastecimento de água e presença de banheiros ou sanitários exclusivos para 

moradores.  

Essa localidade que abarca a ilha de Maria Guarda, uma área de manguezal 

no norte da ilha sede, além da ilha das Vacas, detém o maior número de domicílios 

com infraestrutura débeis nesses quesitos.  

Nessa localidade, apenas um domicílio (0,67%) é considerado com outra 

condição de ocupação, sendo identificado como espaço de coabitação e/ou invasão. 
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Domicílios sem abastecimento de água, sem energia elétrica e sem banheiro 

exclusivo representam, respectivamente, dois domicílios (1,34%), três domicílios 

(2,01%) e três domicílios (2,01%), sendo estes os piores indicadores identificados no 

município. 

A ilha de Maria Guarda se sobressai entre as demais ilhas pelo seu 

adensamento populacional, e este fato vem trazendo repercussões para a ocupação 

da ilha. Em função da pequena disponibilidade de espaços planos, tornou-se comum 

a ocupação das áreas íngremes e com presença de mata Atlântica, fato que 

contribui para a degradação ambiental da área, assim como para a precarização das 

condições de habitação, uma vez que parte dessas moradias são construídas de 

maneira irregular e não dispõem de serviços básicos como acesso a água encanada 

e energia elétrica.   

 

- Alta vulnerabilidade: As localidades que apresentam uma alta 

vulnerabilidade são aquelas cujos domicílios apresentam banheiro exclusivo, porém 

não apresentam acesso ao abastecimento regular de água. Essas localidades são 

Cação, Suape, Cidade da Luz, Centro e Nova Madre de Deus. 

Nesse grupo, as localidades que apresentam maior concentração de domicílios 

são Nova Madre de Deus e Centro com respectivamente, 230 (o que equivale a 

4,44%) e 188 (que equivale a 3,65%) da quantidade total de domicílios do município.  

As localidades referentes ao Centro (setores 23 e 26) são as que se destacam 

em relação ao maior número de domicílios sem acesso ao abastecimento regular de 

água, correspondendo em ordem a 3 domicílios e 2 domicílios que representam 1,59 

e 1,61% do total de domicílios do município. 

Cabe salientar que o centro da cidade corresponde a 21 dos 31 setores 

censitários do município. Essa área é considerada pelo Plano Diretor Urbano de 

Madre de Deus (PDU) como área de ocupação prioritária (AOP). 

 

- Média vulnerabilidade: As áreas classificadas como áreas de média 

vulnerabilidade infraestrutural são aquelas cujos domicílios apresentam sistema de 

abastecimento regular de água e onde a maior parte dos domicílios detém banheiro 
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ou sanitário exclusivo para moradores. Apenas a localidade centro referente ao setor 

291992605000017apresenta um domicílio que não possui banheiro ou sanitário. 

As localidades percebidas nesse grupo foram Centro, Nova Madre de Deus, 

Cação e Suape e estão situadas na parte sudoeste, centro norte e nordeste, sendo 

que Cação e Suape se encontram nas proximidades das áreas de manguezal, fato 

que pode influenciar na vulnerabilidade desse ambiente através do lançamento de 

produtos industriais.  

Enquanto o Centro e a área de Nova Madre de Deus são colocados no PDU 

como Áreas de Ocupação Prioritária (AOP), as localidades de Quitéria e Suape são 

consideradas Áreas de Ocupação Secundária (AOS) por serem áreas passíveis de 

ocupação, porém carente em infraestrutura.  

 

- Baixa vulnerabilidade: Foram considerados setores com baixa 

vulnerabilidade infraestrutural aquelas localidades em que todos os domicílios 

apresentam dados positivos em relação à presença de condições básicas: como 

domicílio próprio, sistema regular de abastecimento de água, domicílios com 

presença de banheiro ou sanitário exclusivo para moradores, domicílios atendidos 

pela rede de energia elétrica.    

Dentre os 31 setores analisados, 12 setores (38,70%) foram caracterizados 

como de baixa vulnerabilidade. Essas áreas encontram-se nas porções centro-sul, 

sudeste e noroeste do município. 

A maior parte dessas áreas está inserida no centro da cidade, áreas definidas 

pelo PDU como área de ocupação prioritária. As demais localidades observadas 

como de baixa vulnerabilidade foram Suape e Nova Madre de Deus. Suape é tratado 

no PDU como Áreas de Ocupação Secundária (AOS) e Área Industrial (AI); nessa 

área, o fator marcante é a proximidade dos espaços domiciliares com as instalações 

industriais, representadas por tanques de armazenamento, dutos de transporte de 

produtos químicos. 

A melhor infraestrutura apresentada por esses espaços pode ser explicada, em 

parte, pelos benefícios percebidos por alguns domicílios do centro através da 

execução pelo poder público municipal de programas ligados à melhoria das 

habitações, através do projeto “Casa Arrumada” que tinha como objetivo reformar 
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casas particulares permanentes que estivessem em condições impróprias para uma 

moradia digna. Esse programa teve maior impacto no município no ano de 2011, 

quando, segundo o portal de informações de Madre de Deus, foram entregues 46 

casas reformadas pela Prefeitura centro da cidade, representando uma relativa 

melhoria de vida para seus moradores. 

Para dar continuidade à análise ligada à vulnerabilidade social de Madre de 

Deus, após a discussão das variáveis infraestruturais, foram analisadas as variáveis 

sociais ligadas à: população residente em domicílios particulares permanentes com 

rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais, pessoas responsáveis 

analfabetas, crianças de 0 a 6 anos, pessoas com 65 anos de idade ou mais.  

A partir da análise das variáveis sociais pode-se perceber que mesmo Madre 

de Deus tendo um PIB considerável de R$ 278, 063 milhões (IBGE, 2010), esse 

valor não é revertido de maneira justa para os munícipes que representam a 

População Economicamente Ativa (PEA) dessa área. Isso torna-se perceptível ao 

analisarmos o mapa de população residente em domicílios particulares permanentes 

com rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais (Figura 29). Esse grupo 

equivale a 11% (1908 habitantes) da população total. 
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Figura 29: Mapa da população residente em domicílios particulares permanentes 
com rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais em Madre de Deus, 

Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A localidade que apresenta maior número de pessoas pobres que vivem com 

até R$ 70,00 por mês é a área de Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova, com 33% 

da população residente (412 habitantes) nessa situação (Figura 29 e 30). A área 

residencial denominada de Quitéria Nova é formada pela população que antes vivia 

no bairro de Quitéria Velha, bairro pobre, de infraestrutura precária, onde grande 

parte dos domicílios se encontra às margens das áreas de manguezal. Segundo a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), como 

nessa área há presença de dutos subterrâneos e equipamentos industriais (OESTE, 

2002) da Petrobrás que poderia trazer riscos à população, optou-se em retirar a 

população dessa área e realocá-los no bairro de Quitéria Nova através de doações 

de apartamentos para as famílias realizadas em parceria Conder, Petrobrás e 

Prefeitura. Esse fato explica, em parte, a média vulnerabilidade infraestrutural 
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apresentada por essa localidade em discordância com a renda percebida pela 

população dessa área. 

As áreas de menor quantidade de pessoas vivendo com até 70 reais 

concentram-se no Centro, parte sudeste do bairro Suape e o bairro do Cação, onde 

7,90% da população dessas áreas (798 habitantes) encontram-se nessa condição.   

 

Figura 30: Mapa da vulnerabilidade da população residente em domicílios 
particulares permanentes com rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais 

em Madre de Deus, Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa de vulnerabilidade social em relação à renda corrobora na definição de 

áreas de muito alta vulnerabilidade Suape, Quitéria Velha, Quitéria Nova e Cação, 

seguida das áreas da alta vulnerabilidade representado pelos bairros de Centro, 

Cidade da Luz, Nova Madre de Deus e ilha de Maria Guarda (Figura 30). 

As localidades que apresentam menor vulnerabilidade são as áreas centrais do 

município. Outra variável de grande importância na análise da vulnerabilidade social 

de uma área é o número de pessoas analfabetas (Figura 31). 
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Figura 31: Mapa do número de responsáveis analfabetos por localidade no 
município de Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o mapa referente ao número de responsáveis analfabetos por 

localidades percebe-se igualmente que são nas áreas da localidade de Suape, 

Quitéria Velha e Quitéria Nova que também se concentram maior número de 

pessoas analfabetas (Figura 31), mostrando uma forte correlação entre a renda e o 

nível de escolaridade. É nessas áreas que encontramos o maior nível de 

vulnerabilidade social em relação à ausência de estudo (Figura 32), fato que também 

é percebido na localidade de Cação.  

Nessas áreas, 15,7% da população são constituídas por pessoas analfabetas 

que são responsáveis por domicílios, fato que por si só denota vulnerabilidade, uma 

vez que a tendência geral é que quanto menor o nível de escolaridade, menor tende 

a ser a renda percebida pela pessoa, e consequentemente menor a possibilidade de 

conforto em termos de moradia e qualidade de vida. 

As localidades que concentram menor número de responsáveis analfabetos 

estão no centro sul e norte do município. Em termos de vulnerabilidade temos essas 
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áreas do centro coincidindo como áreas de menor vulnerabilidade em relação ao 

analfabetismo. 

 

Figura 32: Mapa de vulnerabilidade ligada ao número de responsáveis analfabetos 
por localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do número de crianças por localidade serve de referência para a 

análise social, uma vez que através da taxa de fecundidade, que está diretamente 

ligada à taxa de natalidade e o número de jovens de uma população, possibilita, em 

parte, caracterizar a condição da mulher na sociedade, pois as áreas onde o número 

de crianças é maior tendem a ser áreas em que a grande parcela das mulheres, por 

questões diversas, ainda não fazem uso generalizado de métodos contraceptivos, 

não estão inseridas no mercado de trabalho e não realizam um planejamento 

familiar, não detém um nível de instrução considerável, sendo áreas mais pobres e 

vulneráveis.  

Em relação ao número de crianças o setor que apresentou maior concentração 

de crianças também foi a localidade de Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova 
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(Figura 33), cuja proporção de crianças em relação à população total residente é de 

13,5% (169 crianças), seguida das localidades Centro e Nova Madre de Deus cujo 

intervalo de classe varia de 44 a 68 crianças. 

As áreas de menor concentração de crianças estão nas localidades do Centro, 

Cação e Centro Suape, cujo número varia de 17 a 43 crianças. 

 

Figura 33: Mapa do número de crianças de 0 a 6 anos em Madre de Deus, Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mais altas vulnerabilidades foram apresentadas também pelas localidades 

Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova, Nova Madre de Deus, Cação e Centro. 

Na maior parte do município as localidades apresentaram alta vulnerabilidade 

em relação à quantidade de crianças (Figura 34), fato constatado nas localidades da 

ilha de Maria Guarda, Nova Madre de Deus (porção oeste) e centro. 
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Figura 34: Mapa da vulnerabilidade em relação ao número de crianças por 
localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra variável que apoia a análise da vulnerabilidade social refere-se à análise 

ligada à quantidade de idosos por localidade. (Figura 35) 

A longevidade é uma variável capaz de subsidiar a análise ligada à qualidade 

de vida. A maior expectativa de vida reflete a melhor condição de moradia e de 

acesso à saúde. A maior proporção de idosos em uma área pode estar relacionada 

à melhor qualidade de vida naquela localidade ou ao padrão de ocupação da área, 

onde bairros mais antigos tendem a ter uma concentração de idosos maior.    
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Figura 35: Mapa do número de pessoas com 65 anos ou mais por localidade em 
Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise do mapa do número de pessoas com 65 anos ou mais por 

localidade no município de Madre de Deus percebe-se que as localidades com maior 

proporção de idosos são Centro e Cação, com um total de idosos variando entre 21 

e 49 indivíduos por localidade. Já as áreas com menor concentração de idosos 

correspondem à porção sudeste do município na localidade também denominada 

Centro, cujo número de idosos varia de 0 a 12 indivíduos. 

Em relação ao mapa de vulnerabilidade ligada ao número de idosos (Figura 

36), percebe-se que são as áreas de Suape, Quitéria Velha, Quitéria Nova, Nova 

Madre de Deus e Centro. As localidades de Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova 

são áreas onde também se percebeu alta vulnerabilidade em relação à 

concentração de crianças de 0 a 6 anos.  
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Figura 36: Mapa de vulnerabilidade em relação ao número de pessoas com 65 anos 
ou mais por localidade em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maior parte do município predominam as altas vulnerabilidades, onde o 

número de idosos por localidade é inferior a 42 idosos. As mais baixas 

vulnerabilidades se restringem a poucas localidades, sendo todas elas localizadas 

no Centro da cidade, uma das áreas de ocupação mais antiga do município, fato que 

corrobora para essa situação, atrelada às condições infraestruturais menos débeis. 
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Figura 37: Mapa de vulnerabilidade em relação às variáveis sociais em Madre de 
Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa de vulnerabilidade (Figura 37), construído a partir das variáveis sociais 

demonstra que as localidades de muito alta vulnerabilidade predominam no 

município, concentrando-se na porção oeste (ilhas), norte e sudeste. Estas 

localidades referem-se à ilha de Maria Guarda, a Suape, Quitéria velha, Quitéria 

Nova, Cação, Centro.  

As áreas de alta vulnerabilidade encontram-se na localidade de Nova Madre de 

Deus, cação Suape e centro. 

Já as áreas de baixa vulnerabilidade são restritas no município a apenas duas 

localidades situadas no centro.   
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5.4 ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIAL DE MADRE DE DEUS 

 

Através do cruzamento de mapas ligados à vulnerabilidade infraestrutural e a 

vulnerabilidade ligada às variáveis sociais ou demográficas, feito a partir de uma 

álgebra de mapas simples, com atribuição de pesos específicos para cada mapa 

(mapa de infraestrutura=0,40 e social= 0,60), chegou-se ao mapa final de 

vulnerabilidade social do município de Madre de Deus (Figura 38). 

 

Figura 38: Modelagem da vulnerabilidade social em Madre de Deus, Bahia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que as áreas de vulnerabilidade muito alta e alta predominam no 

município, sendo as localidades que aparecem como áreas de muito alta 

vulnerabilidade referem-se à ilha de Maria Guarda, porção oeste do bairro de Nova 

Madre de Deus, e porção sudeste do centro. 
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As áreas de alta vulnerabilidade encontram-se nas porções sudoeste do centro, 

na localidade de Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova, Cação e Centro Suape.  

A maior parte das localidades do Centro, englobando a localidade de Cidade 

da Luz, estão caracterizadas como áreas de média vulnerabilidade, enquanto as 

áreas de baixa vulnerabilidade estão restrita a apenas duas localidades também 

inseridas no Centro da cidade. 

 

5.5 CONCLUSÕES 

 

A discussão sobre vulnerabilidade vem se ampliando a cada dia, o que 

decorre, entre outros fatores, do acirramento da desigualdade social, da 

problemática ligada às questões ambientais e da soberania das questões 

econômicas frente às questões sociais coletivas. 

Nesse sentido temos a Geografia como uma disciplina chave capaz de 

subsidiar estudos nessa direção, em função da sua característica multidisciplinar, 

sendo sua maior contribuição auxiliar no desenvolvimento de estudos pautado na 

análise de variáveis distintas, buscando um enfoque que abarque a análise do 

espaço no seu sentido mais amplo calcado na compreensão da relação Homem – 

Espaço e seu reflexo na sociedade. 

A análise sobre a vulnerabilidade social no município de Madre de Deus 

demonstrou que, mesmo esse município tendo um PIB e uma renda per capita 

considerada alta para o estado, esses indicadores não refletem uma qualidade de 

vida para a maior parte de seus habitantes. 

O mapeamento das classes de vulnerabilidade social do município de Madre 

de Deus na Bahia demonstrou que as áreas mais vulneráveis (muito alta e alta 

vulnerabilidade) coincidem com as áreas tidas como periféricas, ou seja, mais 

distantes do centro da cidade.  

As áreas que concentram o índice de vulnerabilidade muito alta são Ilha de 

Maria Guarda, Nova Madre de Deus e Centro. A localidade da ilha de Maria Guarda 

é tratada no PDU (MADRE DE DEUS, 2006) como área de ocupação restrita por ser 

definida, através desta lei, como área de proteção à paisagem e de conservação 

ambiental. 
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No município houve o predomínio de áreas com média e alta vulnerabilidade. 

Em relação às áreas de alta vulnerabilidade, a localidade de Suape, Quitéria Velha e 

Quitéria Nova, demonstrou menor debilidade em relação à infraestrutura, porém em 

relação aos indicadores sociodemográficos apresentou maior debilidade. Cabe 

salientar que o bairro de Quitéria Velha corresponde, segundo o Plano Diretor 

Urbano (PDU), à área de ocupação restrita, ou seja, área onde a ocupação deve ser 

inibida, pois oferece riscos à saúde humana, riscos de acidentes em função da 

proximidade de áreas e equipamentos industriais, e/ou pela debilidade ligada à 

infraestrutura.   

As áreas de baixa vulnerabilidade equivalem às localidades denominadas de 

centro, as quais situam-se na orla sul, área inscrita no PDU como área de ocupação 

prioritária, onde se observam os melhores equipamentos infraestruturais e onde a 

população apresenta uma maior qualidade de vida quando analisamos os 

indicadores sociodemográficos. A escolha da metodologia mostrou-se satisfatória 

para a espacialização das variáveis do estudo, assim como para o desenvolvimento 

da análise da vulnerabilidade social da área. 
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6 MODELAGEM DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

MADRE DE DEUS – BAHIA 

 

RESUMO 
 
 
A discussão acerca das vulnerabilidades que atingem às populações em diversos 
ambientes, vêm se ampliando a cada dia. O artigo tem como objetivo discutir sobre a 
vulnerabilidade socioambiental no município de Madre de Deus, Bahia, a partir da 
união de dados ligados à degradação ambiental e ao risco social. Para a obtenção 
da modelagem da vulnerabilidade socioambiental do município, foram realizadas 
operações algébricas sobre mapas temáticos matriciais, modelos de vulnerabilidade 
à degradação ambiental e de vulnerabilidade social. O estudo demonstrou que as 
áreas de muito alta e alta vulnerabilidade concentram-se na porção norte do 
município e na ilha de Maria e correspondem a espaços de bordas de manguezais. 
 
Palavras-chave: Risco Tecnológico. Vulnerabilidade. Madre de Deus. Cidade 
Indústria. 
 
 
ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF THE COUNTY OF MADRE DE DEUS – 
BAHIA 

 
The discussion of vulnerabilities that affect populations in different environments 
have been increasing every day. The article aims to discuss the socio-environmental 
vulnerability in the town of Madre de Deus, Bahia, from the union of data related to 
environmental degradation and social risk. To obtaining the modeling of socio-
environmental vulnerability of the town algebraic operations were performed over 
thematic maps, constituting models of vulnerability to environmental degradation and 
social vulnerability. The study showed that the areas with high and very high 
vulnerability are concentrated in the northern portion of the town and on the island of 
Maria Guarda corresponding to mangroves borders. 
 
Keywords: Technological Risk. Vulnerability. Madre de Deus. City Industry 
 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial e a mundialização da economia trouxeram como alguns 

dos seus traços marcantes, maior competitividade empresarial, maior demanda 

produtiva e utilização irracional dos recursos naturais, ocupação desordenada dos 

espaços, ampliando assim, as discussões sobre as questões socioambientais 
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vinculadas principalmente aos danos causados pelas atividades econômicas ao 

ambiente natural e social (BERNARDES, 2003; CUNHA, 2004).  

O desenvolvimento econômico industrial estimulou e potencializou o processo 

de urbanização em nosso país, este processo que ocorreu de maneira rápida e 

desordenada trouxe inúmeras consequências socioespaciais, para as cidades 

brasileiras, das quais podemos citar a grande atração de pessoas fruto das 

desigualdades regionais e da carência das áreas rurais, da ausência de políticas 

públicas eficientes, o que contribuiu para o aumento das vulnerabilidades e riscos. 

Outro aspecto de grande relevância no espaço urbano, principalmente em 

cidades de países subdesenvolvidos, refere-se às grandes desigualdades 

socioespaciais, as quais são fomentadores de grandes desequilíbrios e impactos. 

Sobre esta temática Hogan (2001) afirma que as cidades dos países 

subdesenvolvidos são locais em que a intersecção entre a injustiça social e os 

custos ambientais e econômicos do crescimento industrial são mais claramente 

refletidos e onde a exclusão social é responsável por aumentar a distância entre os 

grupos sociais. Trazendo para o contexto nacional o autor afirma que (p. 397): 

 
No Brasil, em grau exagerado, apenas alguns grupos obtiveram benefícios 
da urbanização/industrialização do século XX. É importante reconhecer que 
a exclusão social não se refere apenas ao acesso restrito ao consumo 
material, mas também ao difícil acesso aos serviços públicos e à maior 
vulnerabilidade ambiental.  
 

Corroborando com essa perspectiva trazida por Hogan, percebe-se que o 

desenvolvimento do capitalismo centrado na expansão industrial contribuiu para o 

aumento das diferenças sociais, e este problema é facilmente identificado no 

município de Madre de Deus no estado da Bahia, o qual tem como principal base 

econômica atividades terciárias ligadas à exploração do petróleo, que contribui para 

a geração de riqueza do município, corroborando também para a ampliação dos 

riscos e vulnerabilidades a que a população madredeusense está exposta.  

A fim de ampliar a discussão sobre vulnerabilidades, o presente artigo tem 

como objetivo discutir sobre a vulnerabilidade socioambiental no município de Madre 

de Deus, a partir da união de dados ligados à degradação ambiental e ao risco 

social. 
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6.2 RISCO TECNOLÓGICO EM MADRE DE DEUS 

 

A ilha de Madre de Deus, cuja sede está localizada nas coordenadas 

geográficas 12°44’40,61” de Latitude Sul e 38°36’55,15” de Longitude Oeste, cuja 

densidade demográfica é de aproximadamente 500 hab/km² (IBGE, 2010), situa-se 

no entorno da BTS e encontra-se inserida no Recôncavo baiano, apresentando uma 

distância de Salvador, capital do estado, de apenas de 63 km.  

Esse município é considerado o menor do estado da Bahia e se configura 

como uma área de inúmeras belezas naturais, cuja importância econômica está 

associada às atividades da cadeia produtiva da indústria petrolífera que se 

desenvolvem dentro do seu território e nas suas proximidades. 

Segundo Saraiva (2008) o desenvolvimento da atividade industrial na região da 

BTS remonta à década de 1950 com a implantação da refinaria Landulpho Alves 

(RLAM) no município de São Francisco do Conde. Este município fica a uma 

distância rodoviária de aproximadamente 30 km de Madre de Deus, fato que 

favoreceu ao desenvolvimento de atividades petrolíferas também na referida ilha, 

através da implantação do Terminal Marítimo da Petrobrás (TEMADRE) em 1957, 

período em que a ilha ainda pertencia a Salvador, cuja emancipação só ocorreria em 

1989, através de forte pressão da população civil e de interesses econômicos de 

grupos diversos. 

A partir do desenvolvimento da indústria petrolífera na região do recôncavo 

baiano, mas especificamente no município de São Francisco do Conde, Madre de 

Deus passa a ser palco de um crescimento populacional e urbano desordenado. Em 

contrapartida o município passa a ter um forte aumento no que se refere a 

arrecadação de impostos, fruto dos royalties do petróleo do Terminal de Madre de 

Deus, mas estes, em função de uma má gestão dos recursos associada à falta de 

fiscalização, não contribuiu para a transformação da qualidade de vida dos 

habitantes da ilha (PIMENTEL, 2006). 

Atualmente o espaço urbano desse município é marcado pela presença de 

instalações e equipamentos gerenciados pela Petrobrás que ocupam uma área 

territorial do município superior a 50% (OESTE, 2002), fato que associado à 

recorrência de acidentes (VEIGA 2003; FREIRE et al. 2012; IBAMA 2013) torna esse 
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ambiente exposto à vulnerabilidades e ameaças, caracterizando-se assim, como 

uma área de intenso risco em função do padrão de uso e ocupação da terra ditado 

pelo grande capital empresarial. 

Segundo Carvalho (2009) os riscos tecnológicos se configuram enquanto 

eventos acidentais, que envolvem substâncias perigosas e que podem ocorrer em 

espaço público, equipamento coletivo, área industrial e que provocam danos 

significativos à população e ao ambiente. Sendo assim, os riscos tecnológicos que 

envolvem Madre de Deus são claramente perceptíveis, como as atividades 

industriais inerentes ao armazenamento e distribuição de produtos considerados 

perigosos pela ONU, realizados pelos modais hidroviário, rodoviário e dutoviário.  

As áreas industriais e os sistemas dutoviários que servem para armazenar, 

beneficiar e transportar produtos diversos como gasolina, diesel, gás natural, nafta, 

elementos altamente voláteis e com alto poder de flamabilidade, encontram-se 

inseridos no espaço urbano da cidade, sendo a principal marca, a proximidade entre 

a área portuária, dutos, tanques de armazenagem de produtos químicos e as áreas 

residências, comerciais, turísticas e as vias de circulação de pessoas e veículos 

(Figuras 39, 40, 41), formando uma paisagem caracterizada pelo perigo iminente, 

associado ao risco de explosões, incêndios, liberação de substâncias perigosas, 

entre outros. 

 

Figura 39: Bairro do Cação e sistema de dutos à direita do observador 
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Figura 40: Vista do alto do Mirim – Avenida principal 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Vista do Parque das esferas e dos dutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras acima deixam claro a convivência e proximidade entre as áreas de 

dutos de transporte do petróleo e seus derivados, as áreas domiciliares, áreas de 

fluxo de transporte terrestre e marítimo em Madre de Deus, denotando um cenário 

de risco tecnológico na referida área. Além disso, outros fatores que contribuem para 

o aumento do risco nessa área se associam à sua condição geográfica. O município 

insular que se encontra rodeado de dutos e tanques, apresenta apenas um ponto de 

fuga que é através da ponte que liga esse município a áreas pertencentes ao 

município de São Francisco do Conde e Candeias, limitando assim a evacuação da 

A B 
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área pela população em caso de ocorrência de acidente ou de algum sinistro de 

grande porte. 

Além disso, outra fragilidade da população frente aos acidentes se refere 

atividades de simulação que, segundo Freire et al. (2012), se caracteriza como o 

único instrumento de gestão de risco do município, tais simulações são feitas de 

maneira planejada, com equipes à postos e com ampla divulgação para população, 

o que em parte diverge com as situações reais de acidentes. 

Outro problema refere-se ao plano de contingência de Madre de Deus (PCMD) 

que foi elaborado pela Petrobrás sem participação de comunidades e representantes 

políticos e de órgãos ambientais. Segundo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no relatório sobre audiências 

públicas e visitas de campo em 2001, afirmou que o PCMD apresentado pela 

PETROBRÁS, está muito voltado para os interesses da empresa, e no caso da 

necessidade de uma evacuação de emergência em Madre de Deus, que é uma ilha 

ligada ao continente por uma ponte, a população seria seriamente atingida. 

Madre de Deus já foi palco de um forte acidente tecnológico envolvendo 

petróleo e seus derivados, quando em 1967 um navio petroleiro colidiu contra o píer 

provocando uma grande explosão (SINDIPETRO, 2007), a quantidade de litros de 

óleo derramado não foi divulgada e nem a quantidade exata de mortos e feridos. 

Outros acidentes estão historiados a seguir (Quadro 02): 

 

Quadro 02: Acidentes tecnológicos em Madre de Deus, Bahia 

 

Período Local Produto Causa Danos 

 

 

 

 

04/1992 

Norte da 

ilha 

Óleo (o tipo 

não foi 

registrado) 

Operação de 

transferência de 

óleo bruto entre 

containeres da 

Petrobrás 

(Derrame de 

48.000L de óleo) 

Prejuízos ambiental 

e econômico 

(poluição de 

manguezal e atingiu 

a comunidade 

pesqueira ao norte 

da ilha) 

 TEMADRE Óleo (o tipo Operação de Atingiu praias, 
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04/1999 

não foi 

registrado) 

descarregamento 

de navio de óleo 

(Vazamento de 

500L de óleo). 

manguezal, 

comunidade 

pesqueira local, 

embarcações e 

fauna marinha de 

Madre de Deus e 

Bom Jesus 

 

 

 

 

12/1999 

Costa da 

Ilha 

Óleo (o tipo 

não foi 

registrado) 

Erro operacional 

na RLAM 

(Vazamento de 

1000L de óleo) 

Poluição de praias 

e manguezal 

(Caípe, Cação, 

Saraíba e foz do rio 

Mataripe) 

 

 

 

 

27/08/2009 

Costa de 

Madre de 

Deus 

Óleo OCB 

tipo 

exportação 

Derramamento de 

óleo devido à falha 

humana no 

carregamento no 

navio panamenho. 

Atingiu pedras, 

corais e a praia de 

Porto Mirim 

-Borras do produto 

na Ilha Maria da 

Guarda 

 

 

 

07/02/2011 

Praia de 

Madre de 

Deus 

Óleo (o tipo 

não foi 

registrado) 

 

Vazamento de óleo Banhistas sujos 

com óleo 

 

 

03/03/2011 

Duto que 

liga a 

Refinaria 

Landulpho 

Alves a 

TEMADRE 

 

 

Óleo (o tipo 

não foi 

registrado) 

Derramamento de 

óleo 

Sem registro 

 Orla Óleo Vazamento de óleo -Mancha de óleo (4 
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Fonte: VEIGA, 2003 e IBAMA, 2013. 

 

A partir da análise do quadro acima, percebe-se como é comum a ocorrência 

de eventos ligados a derramamentos e vazamento de petróleo e seus derivados na 

área, porém nem todos são registrados ou classificados pelos órgãos municipais 

competentes e nem mesmo pela empresa responsável, mostrando uma grande 

deficiência nesse setor. 

 

6.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A construção do modelo de vulnerabilidade socioambiental do município de 

Madre de Deus foi resultado da integração da modelagem da vulnerabilidade à 

degradação ambiental, no qual as principais variáveis analisadas foram a 

declividade e o padrão de uso e ocupação do solo; e a modelagem da 

vulnerabilidade social pautada na utilização de dados sociais, demográficos e 

infraestruturais da área, distribuídos em forma de setores censitários. 

Para a obtenção da modelagem da vulnerabilidade socioambiental do 

município foram realizadas operações algébricas sobre mapas temáticos matriciais - 

modelos de vulnerabilidade à degradação ambiental e de vulnerabilidade social-que 

foram agregados. Tal agregação decorreu de etapas de geoprocessamento 

 

 

 

16/06/2012 

marítima de 

Madre de 

Deus 

desconhecido km) 

-Poluição de água e 

vegetação 

-Interrupção de 

pesca (prejuízo de 

1.442 pescadores) 

 

 

 

22/08/2013 

Plataforma 

P-36 

(TEMADRE) 

Diluente de 

óleo 

combustível 

Vazamento de duto Contaminação de 

algumas praias de 

São Francisco do 

Conde 
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realizada a partir da utilização do software ArcGis 10, como pode ser vista no 

fluxograma a seguir (Figura 42): 

 

Figura 42: Fluxograma metodológico da modelagem da vulnerabilidade 
socioambiental de Madre de Deus, Bahia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na álgebra de mapas consistiu na soma de mapas, pelo método multicritério, o 

que possibilitou inserir a influência de cada modelo anteriormente construído, no 

modelo final, que representa a vulnerabilidade socioambiental. 

A escolha desta operação, que implica na união lógica entre os modelos, se 

mostrou apropriada, pois se desejava conhecer os locais mais vulneráveis, 

considerando ambos os componentes, ambiental e social.   

Analisando a presença de equipamentos industriais e áreas de dutos que 

perfazem mais de 50% do território desse município que é conhecido como cidade 

indústria, realizou-se também o buffer dos equipamentos industriais presentes na 

sede de Madre de Deus, principalmente por considerar a grande relevância deste 

item para da análise vulnerabilidade socioambiental da área. 

Os buffers são zonas criadas ao redor de certas feições, originados a partir de 

operação que geram geo-campos. Consiste, portanto, em mapas baseados em 

distâncias relativas a objetos pré-definidos.  

Sendo assim, para a obtenção do buffer, foi definido o padrão distância de 35 

metros das áreas industriais e do sistema dutoviário, baseado no Plano de 



117 
 

 

 

 

 

Contingência de Madre de Deus (PMCD), que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano, definindo que o limite seguro para construção seria a uma distância de 35 

metros das áreas de dutos e outros equipamentos industriais (MADRE DE DEUS, 

2004). O uso do PCMD para definição dessa distância se deu em função Plano 

Diretor Urbano do município (PDU) não trazer nenhuma informação sobre distâncias 

máximas e mínimas do sistema de dutos e dos equipamentos industriais das áreas 

residenciais, de circulação, comércio e lazer, pautou-se, portanto na legislação 

federal.  

O objetivo da construção do buffer foi auxiliar na compreensão sobre os riscos 

tecnológicos a que a população medredeusensse está exposta, a partir da análise 

ligada à espacialização dos equipamentos industriais e sistemas de dutos, 

representando áreas que, segunda a legislação federal, são espaços não edificáveis 

(Lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979, artigo 4º, Inciso III). 

 

6.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise acerca da vulnerabilidade socioambiental a que o município de Madre 

de Deus e a sua população está sujeita demonstrou que o desenvolvimento das 

atividades industriais e a ausência de políticas públicas e planos de gestão eficientes 

vêm contribuindo para um cenário de descaso, ameaças e riscos nessa área.  

O tamanho territorial da ilha sede do município (11 km²), associado à forte 

presença de equipamentos industriais (Figura 43) deixa a população dessa área 

exposta a vulnerabilidades diversas, que são maximizadas pela condição de moradia 

e de renda dos munícipes.    
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Figura 43: Equipamentos e instalações industriais em Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É forte proximidade entre áreas industriais, sistemas de dutos e espaços 

residenciais, algumas residências no bairro Suape encontram-se numa faixa entre 4 

e 8 metros de distância dos dutos. A convivência diária da população com o risco faz 

esse cenário se tornar, para eles, algo natural e de pouca relevância, quando na 

verdade eles são vítimas de um sistema produtivo que vem transformando seus 

espaços de ocupação em áreas de demandas do poder econômico em detrimento 

de uma vida social digna e sem riscos.  

Como já foi citado anteriormente, mais de 50% do território é ocupado por 

instalações e equipamentos industriais (OESTE, 2002; FREIRE et al., 2012; 

PIMENTEL, 2006) esse fato, associado ao caráter insular desse município, torna 

essa área ainda mais vulnerável, uma vez que frente a um acidente de grandes 

proporções, a evacuação da área por terra será um fator limitante. 

Freire et al. (2012) afirmam que o crescimento demográfico de Madre de Deus, 

em função do acentuado processo migratório a partir da década de 60, associado a 
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uma gestão de risco desvinculada das políticas de desenvolvimento local, ampliou 

os riscos e a vulnerabilidade nessa área. A esse fato, pode-se somar a falta de um 

planejamento frente ao processo de uso e ocupação do solo, o que também se 

tornou um fator de maximização dos riscos, pois indiscutivelmente a população mais 

carente e de menor poder aquisitivo, são aquelas que estão mais próximas a zonas 

de maior vulnerabilidade e que consequentemente sofrem maior ameaça. 

 

Figura 44: Modelagem da vulnerabilidade socioambiental de Madre de Deus, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modelagem da Vulnerabilidade Socioambiental de Madre de Deus ligada à 

favorabilidade à degradação ambiental e ao padrão sociodemográfico e 

infraestrutural apresentou as seguintes características (Figura 44): 

 

Muito alta Vulnerabilidade: Corresponde às áreas situadas na porção norte 

da ilha sede do município e na ilha de Maria Guarda, são considerados espaços 

rurais, ocupados por vegetação de manguezal, remanescentes de Mata Atlântica e 
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áreas de apicuns, sendo áreas de grande vulnerabilidade à degradação e a fatores 

ligados à ocupação e infraestrutura.   

Na ilha sede as áreas referentes à mais alta vulnerabilidade condizem com 

bairros considerados periféricos ou de ocupação irregular. São áreas onde há uma 

precariedade em relação aos serviços públicos, a infraestrutura ligada à moradia e 

saneamento básico. 

 

Alta Vulnerabilidade: As áreas de alta vulnerabilidade referem-se à porção 

oeste e noroeste da ilha de Maria Guarda, área também com presença de 

Manguezais e Mata, porém nesse espaço os manguezais apresentam-se altamente 

antropizados, transformados em áreas de lazer: campos de futebol, bares, etc.  

Já na ilha sede, as áreas de alta vulnerabilidade se encontram de maneira 

concentrada nas porções noroeste e centro-norte, e em forma de enclaves nas 

porções sudoeste, centro-sul, leste e sudeste. Estas áreas estão inseridas nas 

localidades referentes ao centro (centro-norte e sudoeste) e as localidades de Nova 

Madre de Deus (noroeste), Cação, Suape, Quitéria Velha e Quitéria Nova (centro-

sul, leste e sudeste).  

Referem-se a espaços cujo uso está ligado a áreas residenciais e industriais, 

onde são comuns a presença de equipamentos industriais, a exemplo da fábrica de 

asfalto situada na porção noroeste da ilha sede e parte das instalações da 

TEMADRE. Tais áreas são consideradas de baixa vulnerabilidade frente à 

degradação ambiental, por serem áreas altamente impactadas, e onde a vegetação 

nativa deu espaço para o crescimento urbano-industrial, porém no que tange à 

análise social, estas são áreas de alta vulnerabilidade socioambiental equivalem a 

espaços marcados por altas e muito altas vulnerabilidades sociais, no que se refere 

à variáveis ligadas à renda, analfabetismo, número de idosos e número de crianças. 

Tal fato mostra a forte correlação estabelecida entre as condições de vida dos 

munícipes e seu reflexo frente à vulnerabilidade socioambiental em que os mesmos 

estão expostos. 

Pode-se dizer que frente a uma situação de risco e ocorrência de acidentes, a 

população dessas áreas apresentam maior vulnerabilidade por se encontrarem em 

áreas de forte proximidades de dutos e demais instalações industriais e por 
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apresentarem um menor poder de tomada de decisão e ação frente a sua condição 

sócio-financeira.  

 

Média Vulnerabilidade: As áreas de média vulnerabilidade se concentram 

principalmente no centro da ilha sede de Madre de Deus, abarcando localidades do 

centro e a parte leste da localidade Nova Madre de Deus. Essas áreas apresentaram 

baixa vulnerabilidade frente a degradação ambiental, uma vez que detém baixas 

declividades, favorecendo a redução do movimento de massa e onde foi forte a ação 

de desmatamento e alteração das paisagens a fim de gerar espaços para a 

consolidação urbana-industrial.  

No que se refere à vulnerabilidade social apesar da maior parte dos domicílios 

dessa área apresentarem características positivas frente aos critérios ligados à 

infraestrutura, no tocante à análise da renda, analfabetismo, número de idosos e de 

crianças, essas áreas apresentaram índices negativos, fato que favoreceu a 

alocação desses espaços como áreas de média e alta vulnerabilidade social.  

Cabe salientar que são nessas áreas correspondentes a média e também a 

alta vulnerabilidade socioambiental que se encontra o TEMADRE, local onde é feito 

parte do escoamento da produção de petróleo e seus derivados oriunda da refinaria 

Landulpho Alves, condizendo com uma área portuária, mas que concomitantemente 

funciona como espaço de atracação de balsas para travessia de pessoas que de 

deslocam entre as ilhas de Madre de Deus, Maria Guarda, Paramana e Bom Jesus. 

 

Baixa Vulnerabilidade: As áreas que aparecem como baixa vulnerabilidade 

socioambiental são restritas no município de Madre de Deus, aparecem em forma de 

manchas na porção centro sul e norte do município, correspondentes a localidades 

caracterizadas pelo IBGE como centro. Na análise ligada à vulnerabilidade à 

degradação ambiental esses espaços condizem com áreas de média 

vulnerabilidade, que correspondem a áreas residenciais e com presença de 

instalações industriais, porém apresentando declividades variando entre 0° a 11°, 

sendo este um fator relativo de aumento da favorabilidade à degradação ambiental. 

Em relação a vulnerabilidade social essas áreas equivalem a espaços de baixa 

e média vulnerabilidade social, onde maior parte dos domicílios apresentam dados 
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positivos em relação à presença de condições básicas como acesso a saneamento 

básico, energia elétrica, água encanada e renda per capita. 

 

6.5 VALIDAÇÃO DA MODELAGEM DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

DE MADRE DE DEUS 

 

A validação da modelagem da vulnerabilidade socioambiental de Madre de 

Deus foi feita a partir de testes em campo. A base de referência para a validação foi 

o mapa de vulnerabilidade socioambiental, a partir de visitas a cada ponto do 

município de Madre de Deus, foi feita a comparação entre as áreas indicadas no 

mapa referente a cada classe (Baixa vulnerabilidade, Média vulnerabilidade, Alta 

vulnerabilidade e Muito alta vulnerabilidade) e a realidade de campo percebida. 

Inicialmente seriam escolhidos 4 pontos referentes a cada classe representada no 

mapa, porém ao final da validação foram coletados 49 pontos (Figura 45) com 

GPSmap 76 CSx de Marca Garmin, em áreas distintas que representassem 

diferentes classes no mapa de forma a esboçar com clareza a classe de 

vulnerabilidade em que cada ponto estava representado no mapa e 

concomitantemente foram feitos registros fotográficos. Cabe salientar que foram 

escolhidos de forma exaustiva e selecionados alguns pontos para realizar a 

descrição da área e a apresentação de fotografias. 
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Figura 45: Mapa de validação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A validação se mostrou satisfatória uma vez que as áreas identificadas no 

mapa coincidiram com espaços que apresentavam características típicas do nível de 

vulnerabilidade definido. A organização de pontos cartográficos selecionados e a 

realidade vista em campo são descritas e apresentadas através de fotos no quadro 

06 em apêndice. 

 

6.6 CONCLUSÕES 

 

O estudo acerca da vulnerabilidade socioambiental do município de Madre de 

Deus, pautado na análise e integração de dados geoambientais e sociodemográficos 

da área, demonstrou que maior parte do município é dominada por médias e altas 

vulnerabilidades, sendo as mais altas vulnerabilidades percebidas nas bordas de 

áreas de manguezais, onde estão presentes também os apicuns, áreas estas 

situadas principalmente no norte da ilha de Madre de Deus e no leste da Ilha de 
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Maria Guarda, onde predominam áreas com infraestrutura mais débeis e concentram 

maior parte da população de menor poder aquisitivo. 

O intenso fluxo migratório, associado ao acelerado processo de 

industrialização, marcou profundamente Madre de Deus, provocando severas 

consequências ambientais, sociais e urbanas, representados entre outros fatores 

pela descontinuidade do acesso à infraestrutura básica nas diversas localidades do 

município, aumento da periferização, presença de número significativo de pessoas 

de baixa renda. 

Indiscutivelmente o processo de crescimento urbano industrial que o município 

sofreu a partir da década de 60, através da implantação da TEMADRE foi fator 

imprescindível para a deterioração das condições ambientais e sociais na área, e 

esse fato somado à má gestão dos recursos ligados à arrecadação dos royalties da 

exploração petrolífera e a ausência de ações ligadas à gestão eficiente de riscos e 

ameaças a que a população está vulnerável, contribuiu para o aumento dos riscos e 

para a deterioração da condição de vida da população local, que outrora vivia das 

atividades tradicionais ligadas ao extrativismo, a pesca e a mariscagem e com seus 

espaços tomadas pelos equipamentos industriais foram obrigados a buscar novos 

meios de sobrevivência e/ou restringir suas áreas ação. 

Nesse sentido, a vulnerabilidade socioambiental, objeto central de discussão 

deste trabalho, deve ser compreendido como meio e capacidade das pessoas se 

protegerem frente aos riscos e ameaças em que estão expostas, sendo assim, 

torna-se imprescindível a aproximação dos agentes fomentadores de mudanças no 

município com a população, buscando conhecer suas necessidades, já que é a partir 

dela que se podem encontrar meios e alternativas de intervenção às 

vulnerabilidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado, através do cruzamento de dados geoambientais e 

sociodemográficos de Madre de Deus, permitiu uma maior compreensão acerca do 

cenário de vulnerabilidade socioambiental a que o município e seus habitantes estão 

expostos. 

Através da pesquisa foi possível localizar e descrever as distintas áreas que 

caracterizam o município, além de apresentar a espacialização dos diferentes níveis 

de vulnerabilidade a que estas estão expostas, assim como levantar análises sobre 

as principais atividades, ações e causas geradoras de tais vulnerabilidades. 

O mapeamento das classes de vulnerabilidade à degradação ambiental do 

município de Madre de Deus demonstrou o predomínio de áreas com média e alta 

vulnerabilidade. As áreas mais vulneráveis (muito alta e alta vulnerabilidade) do 

município, coincidem com as áreas de presença de manguezais e de Mata Atlântica, 

áreas de declividade entre 0° e 7°. São áreas de muito alta e alta vulnerabilidade em 

relação ao uso e cobertura e baixa vulnerabilidade em relação à declividade 

O mapeamento das classes de vulnerabilidade social do município de Madre 

de Deus na Bahia demonstrou que no município há o predomínio de áreas com 

média e alta vulnerabilidade. As áreas mais vulneráveis (muito alta e alta 

vulnerabilidade) coincidem com as áreas tidas como periféricas, ou seja, mais 

distantes do centro da cidade. 

Os resultados obtidos através das análises estatísticas, operações de 

geoprocessamento e SIG, demonstraram que as áreas de maior vulnerabilidade 

socioambiental são aquelas em que se encontram a população mais carente, cujo 

espaço é marcado por uma infraestrutura mais deficiente. Partes delas equivalem às 

bordas de manguezais e zonas de transição representadas pelos apicuns.  

Em alguns desses espaços, também é comum o convívio “harmônico”, porém 

pouco seguro de populações e áreas de equipamentos e instalações industriais, 

refletindo a marca desse município conhecido como cidade indústria. 
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APÊNDICE 1 – TABELA DE CARACTERIZAÇÃO DOS BAIRROS DE MADRE DE 

DEUS – BAHIA 

 

BAIRROS CARACTERÍSTICAS 

1. Bairro Suape - O PDU define como área de ocupação 

secundária (AOS) 

- É notório um padrão de verticalização 

na área. 

- Ruas com calçamento. 

- Áreas de lazer como: bares, praças 

ficam às margens do manguezal, 

favorecendo o acúmulo de lixo nesse 

ambiente. 

- Durante a maré baixa as áreas de 

mangue são ocupadas pela população 

sendo usada como campos de futebol. 

 

2. Bairro Cação - O PDU define como área de ocupação 

restrita (AOR) por oferecer riscos a saúde 

humana ou por serem áreas de proteção. 

- Proximidade entre casas e os dutos de 

transporte de petróleo e derivados (4 a 8 

metros de distância) 

- Aparentemente as pessoas desse bairro 

convivem com os dutos de maneira 

pouco preocupada, utilizam as grades de 

proteção como varal de roupa, costumam 

sentar no passeio que separa os dutos da 

rua para um bate papo no final da tarde, 

etc. 

- Ruas estreitas, as margens do mangue 

serve como áreas de lazer. 

-presença de placas de educação 

ambiental, porém é comum ver lixo 
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jogado no chão e nos mangues. 

- Ruas pavimentadas 

3. Quitéria Velha - Bairro tido como periférico e com alto 

índice de criminalidade e uso de drogas. 

- Fica entre áreas de mangue e ao fundo 

das instalações industriais da Petrobrás 

(sendo essas áreas ditas como privadas). 

- Ruas sem pavimentação, sem 

saneamento básico. 

- Muitas casas de madeira às margens do 

mangue. 

- O PDU define como AI e AEE (área de 

expansão empresarial), onde o próprio 

documento define como áreas que 

devem ser desapropriadas.   

- Presença do parque industrial com 

armazenamento e reservas de GLP (gás 

liquefeito de petróleo) e dutos 

subterrâneos. 

 

4. Quitéria Nova - Bairro popular criado para abrigar a 

população deslocada de Quitéria velha. 

- Definida no PDU como AOS. 

- As moradias são constituídas de 

apartamentos construídos pela Conder 

em parceria com a Petrobrás e a 

prefeitura. 

- O mangue nessa área apresenta-se 

altamente antropizado com presença de 

flora que não são típicas dele como: 

amêndoas, coqueiro, mangueira e licuri.  

- Segundo a associação de moradores 

180 famílias já receberam seus imóveis 

nessa área, restando agora beneficiar 

234 famílias. 
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5. Bairro Cururupeba - Bairro periférico 

- Vizinho a Quitéria Nova 

- Não é citado no PDU. 

- Parte das casas não dispõem de 

serviços básicos como acesso a energia 

elétrica e saneamento básico. 

 

6. Bairro Caminho da Luz - Área situada no centro da cidade 

- Vizinho a Empresa Gquímica 

- Bairro pequeno de ruas estreitas e sem 

saída. 

 

7. Bairro Centro - Área dotada de melhor infraestrutura. 

- Presença de áreas de lazer, ginásio de 

esportes, estádio, quiosques, 

restaurantes. 

- Áreas pavimentadas e bem iluminadas. 

- O plano de contingência define essa 

área como ponto de fuga em caso de 

acidente. 

- presença de áreas de invasões e forte 

padrão de verticalização. 

 

8. Alto do Mirim - área de maior altitude do município. 

- O PDU define área de proteção da 

paisagem ambiental e urbana (APPAU). 

- Presença da Igreja Nossa Senhora de 

Madre de Deus – sendo uma área sob 

regime especial.  

 

9. Maria Guarda - Ilha pertencente a Madre de Deus. 

- Única localidade no município tratada 

como zona rural, compreendendo 
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também a ilha das vacas e parte nordeste 

da ilha de Madre de Deus (área de 

mangue). 

- Altitudes variando de 0 a 70 metros. 

- As áreas domiciliares concentram-se 

nas margens do mangue. 

- áreas interiores da ilha mais íngreme e 

com presença de mata ombrófila. 

- A coleta de lixo na área é feita 

diariamente por empresas terceirizadas 

pela prefeitura d Madre de Deus. 

- O acesso ao abastecimento de água é 

feita a partir de tubulações que vem para 

a ilha por debaixo d’água. 

- Quando falta água é comum a 

população usar a água de poço (Mino). 

Áreas de mangue também usadas como 

áreas de lazer: campo de futebol, bares. 

- Pesca e mariscagem são as principais 

atividades desenvolvidas pela população 

local.  

- No PDU essa área é considerada como 

área de preservação permanente (APP). 

 

10. Nova Madre de Deus - Área asfaltada. 

- Várias casas foram doadas a moradores 

e reformadas pela prefeitura a partir do 

programa Casa arrumada. 
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APÊNDICE 2 – MAPA DOS SETORES CENSITÁRIOS DE MADRE DE DEUS, 

BAHIA 
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APÊNDICE 3 – TABELA DE AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS 

INFRAESTRUTURAIS 

 

SETORES CENSITÁRIOS AGRUPAMENTO 

01 ALSD 

02 ALSD 

03 ASD 

04 SDL 

05 ALS 

06 ASD 

07 DS 

08 S 

09 ALSD 

10 ASL 

11 ALSD 

12 ALSD 

13 ALSD 

14 DSL 

15 AS 

16 AUSÊNCIA 

17 ALSD 

18 ALSD 

19 ALSD 

20 ASL 

21 DSL 

22 D 

23 DS 

24 ALSD 

25 ALSD 

26 DS 

27 ALSD 

28 ALS 

29 ALSD 

30 ASD 

31 DSL 

 

 

 

 

 

 

A- Abastecimento regular de água; L- Acesso a energia elétrica (luz);  

S- Presença de banheiro ou sanitário (saneamento); D- domicílio próprio. 
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APÊNDICE 4 – TABELA DE AGRUPAMENTO DAS VARIÁVEIS SOCIAIS A 

PARTIR DA ANÁLISE DO PERCENTIL 

 

RENDA SETORES CENSITÁRIOS 

Baixa Vulnerabilidade 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 

Média Vulnerabilidade 7, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 

30 

Alta Vulnerabilidade 1, 6, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 27 

Muito Alta vulnerabilidade 28, 31 

ANALFABETOS SETORES CENSITÁRIOS 

Baixa Vulnerabilidade 2, 3, 4, 8, 19, 21, 23 

Média Vulnerabilidade 5, 10, 11, 12, 20, 22, 25, 30, 31 

Alta Vulnerabilidade 1, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 29 

Muito Alta vulnerabilidade 13, 15, 28 

CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS SETORES CENSITÁRIOS 

Baixa Vulnerabilidade 2, 3, 4, 5, 7, 12, 19, 31 

Média Vulnerabilidade 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 29 

Alta Vulnerabilidade 1, 9, 16, 20, 21, 24, 26, 27 

Muito Alta vulnerabilidade 10, 15, 22, 28, 30 

IDOSOS SETORES CENSITÁRIOS 

Baixa Vulnerabilidade 2, 3, 4, 7, 21, 27 

Média Vulnerabilidade 8, 11, 12, 13, 16, 20, 24, 25 

Alta Vulnerabilidade 6, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 31 

Muito Alta vulnerabilidade 1, 5, 17, 26, 28, 29, 30 

 

 

 
 
 
 

 

 

A definição das classes de vulnerabilidade foi obtida a partir do cálculo do percentil 

que definiu os índices de cada variável, onde o agrupamento se deu a partir da 

definição dos decis. 
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APÊNDICE 5 – Quadro comparativo da validação 

 

Classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixa 
Vulnerabilidade 

Pontos Realidade 
vista em 
Campo 

Fotos 

338 
(Centro) 

Área na orla 
de Madre de 
Deus, 
próximo à 
prefeitura. 
Equivale à 
localidade 
denominada 
pelo IBGE 
como centro. 
Área dotada 
de uma boa 
infraestrutura
, presença 
de áreas 
residenciais, 
de lazer, 
restaurantes 
e 
lanchonetes 
e pousadas. 
No PDU é 
tratada como 
AOP.  

 

335 
(Centro) 

Área da orla 
de Madre de 
Deus, 
próximo à 
delegacia. 
Área também 
definida 
como Centro 
e refere-se a 
uma AOP 
pelo PDU. 
Poucas 
áreas 
residenciais, 
vizinho às 
instalações 
da 
Transpetro. 
Porção sul 
da ilha.  
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Média 
Vulnerabilidade 

 
 

340 
(Centro) 

 
 

341 
(Centro) 

Equivalem a 
localidade do 
centro. São 
áreas de 
predomínio 
de 
residenciais. 
As ruas 
apresentam 
calçamento, 
rede de 
energia. As 
médias 
vulnerabilida
des referem-
se 
principalment
e a presença 
de rede de 
energia e 
banheiro 
exclusivo 
para 
moradores.  

 

342 
(Centro) 

Refere-se a 
rua do 
Asfalto. 
Principal 
avenida que 
corta Madre 
de Deus (BA 
523). Nessa 
área há a 
combinação 
de áreas 
comerciais, 
residenciais, 
de circulação 
de veículos, 
dutos e área 
portuária.  



145 
 

 

 

 

 

344 
(Centro) 

Área na 
avenida 
principal de 
Madre de 
Deus, área 
com 
presença de 
pousada e 
postos de 
gasolina. 
Vista para o 
Parque das 
esferas. 
Abriga áreas 
residenciais 
e industriais.  

346 
(Nova 
Madre 

de Deus) 

Equivale à 
localidade de 
Nova Madre 
de Deus. 
Apresentou 
média 
vulnerabilida
de tanto 
ambiental 
por se referir 
a uma área 
residencial 
urbana, e 
média 
vulnerabilida
de social, 
pois mesmo 
que de forma 
bastante 
básica a 
infraestrutura 
e a condição 
social da 
população 
não é 
considerada 
precária.  
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363 
(Suape) 

Equivale a 
Localidade 
de Suape. 
Área que 
apresenta 
pontos com 
característica
s bastante 
distintas, 
esse ponto 
aparece 
como 
enclave entre 
áreas de 
altas 
vulnerabilida
des. Isso se 
deve a 
diferenciação 
ligada a 
infraestrutura 
e as 
condições 
sociodemogr
áficas da 
população. 

 

 
 
 
 
 
Alta 
Vulnerabilidade 

325 
(Maria 

Guarda) 
 
 
 
 

327 
(Maria 

Guarda) 

Onde se 
encontra a 
maior 
proporção de 
população 
desse 
município 
vivendo em 
extrema 
pobreza, 
alguns 
domicílios 
sem 
presença de 
banheiros 
exclusivos. A 
população 
ocupa as 
faixas de 
menor 
declividade 
da ilha, e 
consequente
mente usam 
para funções 
diversas as  
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áreas de 
manguezais 
e apicuns. 

 348 
(Nova 
Madre 

de Deus) 

Localidade 
Nova Madre 
de Deus. 
Ruas 
estreitas, 
habitações 
com 
infraestrutura 
débeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

360 
(Quitéria 

Nova-
Cururupe

ba) 

 Vizinho a 
Quitéria 
Nova. 
- Parte das 
casas não 
dispõem de 
serviços 
básicos 
como acesso 
a energia 
elétrica e 
saneamento 
básico. 
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 336 
(Centro) 

Sudoeste da 
ilha, refere-
se a 
localidade do 
centro, fica 
em frente a 
delegacia da 
cidade, é 
uma área 
com 
presença de 
manguezais, 
onde há 
saída direta 
de esgota e 
faz limite 
com as 
instalações 
industriais da 
Transpetro.    

351 
(Quitéria 
velha - 
Suape) 

- Bairro tido 
como 
periférico e 
com alto 
índice de 
criminalidade 
e uso de 
drogas. 
- Fica entre 
áreas de 
mangue e ao 
fundo das 
instalações 
industriais da 
Petrobrás 
(sendo essas 
áreas ditas 
como 
privadas). 
- Ruas sem 
pavimentaçã
o, sem 
saneamento 
básico. 
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Muito alta 
vulnerabilidade 

358 
(Cação) 

Refere-se a 
localidade do 
Cação.  O 
PDU define 
como área 
de ocupação 
restrita 
(AOR) por 
oferecer 
riscos a 
saúde 
humana ou 
por serem 
áreas de 
proteção. 
- 
Proximidade 
entre casas e 
os dutos de 
transporte de 
petróleo e 
derivados (4 
a 8 metros 
de distância) 
 

 

359 
(Aglomer

ado 
rural) 

Nordeste da 
ilha de 
Madre de 
Deus. 
Segundo o 
IBGE essa 
área refere-
se a um 
aglomerado 
rural, 
associado a 
localidade de 
Maria 
Guarda. 
Encontra-se 
próximo aos 
bairros do 
Cação e 
Suape.  É 
marcado por 
forte 
presença de 
manguezais.  
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 334 
(Termina

l 
Marítimo

-
TEMAD

RE) 

Presença de 
Manguezais. 
Área 
Portuária de 
embarque e 
desembarqu
e de 
pessoas, 
cargas, 
produtos 
químicos. 
Mesmo 
estando em 
espaços 
separados 
por grades (a 
área de 
transporte de 
pessoas e de 
cargas) estas 
áreas 
apresentam 
grande 
proximidade 
geográfica, e 
a isso soma-
se a 
presença de 
banhistas, 
pescadores e 
turistas.   

 

 

 349 
(Quitéria 
velha) 

 
 

Situada 
próximo a 
áreas de 
manguezais 
e ao fundo 
das 
instalações 
industriais da 
Petrobrás 
(sendo essas 
áreas ditas 
como 
privadas). 
- Ruas sem 
pavimentaçã
o, sem 
saneamento 
básico, 
presença de 
casas de 
madeira. 
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 329 
(Maria 

Guarda) 

As áreas 
domiciliares 
concentram-
se nas 
margens do 
mangue. 
Áreas de 
mangue 
também 
usadas como 
áreas de 
lazer: campo 
de futebol, 
bares. 
No PDU 
essa área é 
considerada 
como área 
de 
preservação 
permanente 
(APP).  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – PLANO DE INFORMAÇÃO DE DECLIVIDADE  

 

CLASSES DE DECLIVIDADE  

 

A (declive igual ou inferior a 5%): predominância de áreas com declives 

suaves, nos quais, na maior parte dos solos, o escoamento superficial é lento ou 

médio. O declive, por si só, não impede ou dificulta o trabalho de qualquer tipo de 

máquina agrícola mais usual. A erosão hídrica não oferece maiores problemas. Em 

alguns tipos de solos, práticas mais simples de conservação são recomendáveis. 

Para aqueles muito erodíveis com comprimentos de rampa muito longos, práticas 

complexas podem ser necessárias, tais como sistemas de terraços e faixas de 

retenção.  

 

B (declive maior que 5% e igual ou inferior a 10%): predominância de áreas 

com superfícies inclinadas, geralmente com relevo ondulado, nos quais o 

escoamento superficial, para a maior parte dos solos, é médio ou rápido. O declive, 

por si só, normalmente não prejudica o uso de máquinas agrícolas. Em alguns 

casos, a erosão hídrica oferece pequenos problemas que podem ser controlados 

com práticas simples, mas na maior parte das vezes, práticas complexas de 

conservação do solo são necessárias para que terras com esse declive possam ser 

cultivadas intensivamente.  

 

C (declive maior que 10% e igual ou inferior a 15%): predominância de áreas 

inclinadas ou colinosas, onde o escoamento superficial é rápido na maior parte dos 

solos. A não ser que o declive seja muito complexo, a maior parte das máquinas 

agrícolas podem ser usadas. Solos desta classe são facilmente erodíveis, exceto 

aqueles muito permeáveis e não muito arenosos, como alguns latossolos. Em todas 

estas situações, práticas de conservação do solo são recomendadas e necessárias.  

 

D (declive maior que 15% e igual ou inferior a 30%): predominância de áreas 

inclinadas a fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial é rápido a muito 

rápido na maior parte dos solos. Podem ser trabalhados mecanicamente apenas em 
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curvas de nível por máquinas simples de tração animal ou com limitações e cuidados 

especiais por tratores de esteira. Em terras nessa situação não é recomendável a 

prática de agricultura intensiva. São mais indicadas para pastagem natural e/ou 

silvicultura.  

 

E (declive maior que 30% e igual ou inferior a 45%): predominância de áreas 

fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial é muito rápido. Os solos podem 

ser trabalhados mecanicamente somente por máquinas simples de tração animal, 

assim mesmo com sérias limitações. Terras nessa situação são impróprias para a 

agricultura e restritas para pastagem. São mais indicadas para silvicultura.  

 

F (declive maior 45%): predominância de áreas íngremes, de regiões 

montanhosas, onde nenhum tipo de máquina agrícola pode trafegar. O escoamento 

superficial é sempre muito rápido e os solos, extremamente suscetíveis à erosão 

hídrica. Não podem ser trabalhados mecanicamente, nem mesmo pelas máquinas 

simples de tração animal; somente trabalháveis com instrumentos e ferramentas 

manuais. Terras nessa situação são inadequadas para o uso agrícola.  

 

ASSOCIAÇÃO DE CLASSES DE DECLIVIDADE  

 

AB – Mosaico com predomínio de A sobre B  

BA – Mosaico com predomínio de B sobre A  

BC – Mosaico com predomínio de B sobre C  

CB – Mosaico com predomínio de C sobre B  

CD – Mosaico com predomínio de C sobre D  

DC – Mosaico com predomínio de D sobre C  

 

NOTA EXPLICATIVA  

 

As classes de declividade foram geradas a partir de um Modelo Digital de 

Elevação (MDE), obtido da digitalização das curvas de nível com eqüidistância de 

100m. O confronto destas unidades aos mosaicos semicontrolados de radar e às 
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cartas altimétricas permitiu o ajuste de limites e contornos. Quando pertinente, dada 

a escala das cartas (1:250.000) e a equidistância das curvas de nível (100m), foram 

criadas associações de declive a partir das classes básicas. 
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ANEXO 2 – TABELA DE SETORES CENSITÁRIOS E LOCALIDADES 

CORRESPONDENTES, POR DISTRITO EM MADRE DE DEUS 

 
Distrito: 
Cód_distrito: 

Madre de Deus 
291992605 

 

  

 
N° do Setor 

 
Características do setor 

 

 
Nome (s) da (s) 
Localidade (s) 

 
Total de 

domicílios 

Tipo Situação 
 

291992605000001 Normal  Área Urbanizada Centro 195 
 

291992605000002 Normal  Área Urbanizada Centro 179 
 

291992605000003 Normal  Área Urbanizada Centro 186 

291992605000004 Normal  Área Urbanizada Centro 213 
 

291992605000005 Normal  Área Urbanizada Centro 127 
 

291992605000006 Normal  Área Urbanizada Centro 314 
 

291992605000007 Normal  Área Urbanizada Centro 208 
 

291992605000008 Normal  Área Urbanizada Centro 
Nova Madre de Deus 
 

273 

291992605000009 Normal  Área Urbanizada Nova Madre de Deus 233 

291992605000010 Normal  Área Urbanizada Centro 
Nova Madre de Deus 
 

300 

291992605000011 Normal  Área Urbanizada Centro 101 
 

291992605000012 Normal  Área Urbanizada Centro 258 

291992605000013 Normal  Área Urbanizada Centro 
Suape 
 

164 

291992605000014 Normal  Área Urbanizada Centro 
Caminho da Luz 

265 

291992605000015 Normal  Área Urbanizada Cação 199 
 

291992605000016 Normal Zona Rural – Exclusive 
Aglom. Rural 

Ilha Maria Guarda 241 

291992605000017 Normal  Área Urbanizada Centro 
 

323 

291992605000018 Normal  Área Urbanizada Centro 248 
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291992605000019 Normal  Área Urbanizada Centro 122 
 

291992605000020 Normal  Área Urbanizada Centro 165 
 

291992605000021 Normal  Área Urbanizada Centro 159 
 

291992605000022 Normal  Área Urbanizada Centro 318 
 

291992605000023 Normal  Área Urbanizada Centro 215 
 

291992605000024 Normal  Área Urbanizada Centro 
Nova Madre de Deus 
 

249 

291992605000025 Normal  Área Urbanizada Centro 219 
 

291992605000026 Normal  Área Urbanizada Centro 156 
 

291992605000027 Normal  Área Urbanizada Centro  
Suape 

146 

291992605000028 Normal  Área Urbanizada Suape 
Quitéria Nova 
Rua Quitéria Velha 
Centro 
 

426 

291992605000029 Normal  Área Urbanizada Centro 129 
 

291992605000030 Normal  Área Urbanizada Centro 345 
 

291992605000031 Normal  Área Urbanizada Cação 
Suape 
 

193 
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ANEXO 3 – Tabela do IDV 

Município Setor Censitário 
Situação 
Domicílio 

Num de 
Domicílios 

População 
residente 

População 
com 

rendimento 
per capita de 
até 70 reais 

Domicílios 
em outra 

condição de 
ocupação 

Domicílios 
com outra 
forma de 

abastecimento 

Domicílios 
sem 

banheiro 
exclusivo 

dos 
moradores 

Domicílios 
sem 

energia 
elétrica 

Responsáveis 
analfabetos 

Crianças 0 
a 6 anos 

Pessoas 
com 65 
anos ou 

mais 

Domicílios 
Particulares 

Permanentes 
Sem Coleta de 

Lixo 

Madre de 
Deus 

291992605000001 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

150 515 76 0 0 0 0 11 52 12 0 

Madre de 
Deus 

291992605000002 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

94 309 0 0 0 0 0 0 22 23 0 

Madre de 
Deus 

291992605000003 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

134 452 15 0 0 0 2 4 33 43 0 

Madre de 
Deus 

291992605000004 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

142 453 3 0 1 0 0 3 29 38 0 

Madre de 
Deus 

291992605000005 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

110 364 20 0 0 0 0 6 27 13 0 

Madre de 
Deus 

291992605000006 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

223 754 79 0 0 0 3 21 69 35 7 

Madre de 
Deus 

291992605000007 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

173 532 34 0 1 0 1 11 48 38 0 
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Madre de 
Deus 

291992605000008 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

230 724 16 2 1 0 2 8 64 41 2 

Madre de 
Deus 

291992605000009 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

200 678 70 0 0 0 0 18 68 30 0 

Madre de 
Deus 

291992605000010 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

234 854 81 3 0 0 0 12 101 33 0 

Madre de 
Deus 

291992605000011 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

79 251 6 0 0 0 0 3 22 15 0 

Madre de 
Deus 

291992605000012 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

197 691 28 0 0 0 0 8 53 49 0 

Madre de 
Deus 

291992605000013 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

136 495 33 0 0 0 0 17 42 29 0 

Madre de 
Deus 

291992605000014 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

194 669 96 0 1 0 0 21 64 29 0 

Madre de 
Deus 

291992605000015 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

134 465 40 2 0 0 1 16 55 21 0 

Madre de 
Deus 

291992605000016 

Rural: Zona 
rural, exclusive 

aglomerado 
rural 

149 522 105 1 2 3 3 14 51 37 2 
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Madre de 
Deus 

291992605000017 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

244 810 80 2 0 1 4 25 70 30 0 

Madre de 
Deus 

291992605000018 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

149 485 34 0 0 0 0 14 46 26 1 

Madre de 
Deus 

291992605000019 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

67 227 16 0 0 0 0 1 17 10 0 

Madre de 
Deus 

291992605000020 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

97 331 20 1 0 0 0 6 34 21 0 

Madre de 
Deus 

291992605000021 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

124 415 59 0 1 0 0 3 47 30 0 

Madre de 
Deus 

291992605000022 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

255 885 78 0 1 1 1 10 111 35 0 

Madre de 
Deus 

291992605000023 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

188 611 101 0 3 0 1 5 52 29 0 

Madre de 
Deus 

291992605000024 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

202 649 84 0 0 0 0 18 74 35 0 

Madre de 
Deus 

291992605000025 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

177 588 33 0 0 0 0 9 53 37 0 
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Madre de 
Deus 

291992605000026 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

124 371 22 0 2 0 1 8 43 13 5 

Madre de 
Deus 

291992605000027 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

111 381 43 0 0 0 0 9 41 29 0 

Madre de 
Deus 

291992605000028 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

370 1244 412 1 0 0 0 76 169 28 18 

Madre de 
Deus 

291992605000029 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

95 312 28 0 0 0 0 9 29 5 0 

Madre de 
Deus 

291992605000030 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

240 743 66 0 0 0 2 15 95 6 0 

Madre de 
Deus 

291992605000031 
Urbana: Área 
urbanizada de 
cidade ou vila 

150 549 130 0 1 0 0 11 41 26 0 

Fontes: Dados IDV - Identificação de Localidades e Famílias em Situação de Vulnerabilidade / MDS e Censo 2010 / IBGE 
Notas: 
1) Outra condição de ocupação refere-se a domicílios ocupados de forma diferente das identificadas a seguir: próprio já quitado ou em aquisição, cedido por empregador ou de outra forma, alugado. 
Incluíram-se neste caso o domicílio cujo aluguel, pago por morador, referia-se à unidade domiciliar em conjunto com unidade não residencial (oficina, loja, etc.); o domicílio localizado em estabelecimento 
agropecuário arrendado; e, também, o domicílio ocupado por invasão. 
2) Outra forma de abastecimento à quando a forma de abastecimento de água do domicílio era proveniente de poço ou nascente fora da propriedade, carro-pipa, água da chuva, armazenada de outra 
forma, rio, açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água, diferente das descritas a seguir: rede geral de distribuição, poço ou nascente na propriedade ou água de chuva armazenada 
em cisterna. 
(1) Situação do Domicílio; (2) Domicílios particulares permanentes; (3) População residente em domicílios particulares permanentes; (4) População residente em domicílios particulares permanentes, com 
rendimento nominal mensal per capita de até 70 reais; (5) Domicílios particulares permanentes em outra condição de ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos); (6) Domicílios particulares 
permanentes com outra forma de abastecimento de água; (7) Domicílios particulares permanentes sem banheiro de uso exclusivo dos moradores e nem sanitário; (8) Domicílios particulares permanentes 
sem energia elétrica; (9) Pessoas responsáveis analfabetas; (10) Crianças de 0 a 6 anos; (11) Pessoas com 65 anos de idade ou mais. 
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