
 
 

Domicílios com mais de 5 moradores e com renda até 1 salário mínimo 
em Venâncio Aires 

Este mapa apresenta a distribuição espacial, na cidade de Venâncio Aires, do            
número percentual de domicílios particulares permanentes que possuem 5 (cinco) ou           
mais moradores e os domicílios cuja pessoa responsável recebia rendimentos mensais           
no valor de até 01 salário mínimo. As informações disponibilizadas no Mapa foram             
produzidas a partir do geoprocessamento dos dados do Censo Demográfico de 2010            
(IBGE, 2010). Como o IBGE calcula os habitantes residentes, por setor censitário, que             
são áreas menores para fins da realização do Censo Demográfico, que constituem os             
bairros, ou mesmo que podem fazer parte de mais de um bairro, o mapa buscou               
apresentar esses dados da população também por setores, para que se tenha uma             
melhor visão de onde nos bairros se localizam esses domicílios.  

Em relação à distribuição espacial na cidade dos domicílios com mais de 05             
moradores verificamos que os bairros com menor número percentual (De 0 até 4,5%)             
dos domicílios são os bairros do Centro, Aviação (em sua maior parte), Diettrich, São              
Francisco Xavier, Morsch, Brígida, Cruzeiro, Macedo, Cidade Alta, Industrial e          
Leopoldina. Já entre os bairros que se encontram nas faixas dos maiores valores             
percentuais (De 09 a 18%) dos domicílios temos o bairro Battisti, localizado na periferia              
leste da cidade. Neste bairro, os domicílios se caracterizam por abrigar famílias com             
maior número de pessoas, incluindo além do casal e seus filhos, muitas vezes também              
irmãos e os avós. Em muitos desses domicílios o espaço a ser compartilhado na              
residência é de pequena dimensão o que representa potencial risco de contaminação            
do Covid-19 entre seus moradores, exigindo deles atenção e cuidados redobrados com            
a higiene pessoal, com o uso de máscaras de proteção e principalmente, a prática do               
distanciamento social. 

Quando observamos no mapa a distribuição espacial na cidade dos domicílios           
cuja pessoa responsável pela família, recebe rendimentos mensais de até 01 salário            
mínimo, verificamos que os bairros com menos de 20% dos domicílios nessa situação             
são o Centro, São Francisco Xavier, Morsch e Cidade Alta. Já entre os bairros com mais                
de 40% dos domicílios nessa situação estão os bairros Battisti e Coronel Brito na              
periferia leste da cidade, e Canto do Cedro na periferia oeste de Venâncio Aires.  

A baixa remuneração mensal das pessoas responsáveis pelas famílias impõe          
muitas dificuldades para que se garanta o sustento e condições de vida adequada para              
as famílias, que em muitos desses bairros, são numerosas, como vimos acima. Tal             
situação coloca em risco essas famílias pois os responsáveis pelas mesmas terão mais             
dificuldade em manter isolamento social, pela necessidade imperiosa de proverem          
recursos para garantirem a reprodução das famílias através de emprego formal e            
informal, implicando em constante deslocamento entre a residência e o local de            
trabalho ou de emprego. Tais domicílios e famílias, por apresentarem essas           



 
 

características requerem atenção especial dos órgãos públicos de saúde e de           
assistência social. Os dados recentes divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde           
(08/05/2020) registrando 21 casos confirmados do Covid-19 no bairro Coronel Brito,           
reforçam o alto potencial de risco de ocorrência e difusão da doença nesses bairros da               
cidade. 
 
Observações: não existe uma correspondência exata entre a delimitação espacial dos bairros do             
município de Venâncio Aires e os limites dos setores censitários utilizados pelo IBGE, por isso, as                
informações precisam ser interpretadas como áreas no entorno ou próximas à determinados bairros. As              
desigualdades existentes entre setores censitários de um mesmo bairro também devem ser            
consideradas na análise dos dados. Os dados são referentes ao ano de 2010 e podem apresentar                
algumas defasagens em relação à situação presente.  
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