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RESUMO 
 

No Brasil predominou uma percepção coletiva que não havia desastres naturais no 

país. Não obstante, a realidade da região Nordeste do Brasil (NEB) contesta essa 

percepção. Este espaço geográfico foi palco de crises motivadas por eventos 

naturais adversos, sobretudo aqueles deflagrados pelas secas, as quais 

frequentemente ocasionam inúmeros danos às vidas e a organização social e 

econômica. Posto isto, a presente investigação tratou do fenômeno do risco ao 

desastre das secas, partindo-se do diagnóstico das suas noções estruturais: perigo, 

suscetibilidade e vulnerabilidade. A pesquisa tem por objeto estabelecer a 

intensidade do risco ao desastres naturais relacionados à ocorrência de eventos 

indutores da escassez hídrica nos municípios que compõem o NEB, a partir da 

mensuração e análise de variáveis indicadoras da situação vivenciada. O aporte 

teórico utilizado foi a Abordagem Socioambiental, haja vista que a construção da 

realidade ambiental é produzida pelas relações entre a natureza e a sociedade. A 

construção da pesquisa esteve estruturada em cinco atividades de investigação, a 

saber: planejamento, coleta/organização, inventário, análise e diagnóstico. Com 

relação aos resultados destaca-se o detalhamento espacial dos desastres 

deflagrados pela seca e oficialmente reconhecidos entre os anos de 2003 a 2014. 

Foi determinado que os municípios de maior vulnerabilidade estão situados nas 

porções noroeste e oeste do NEB, abrangendo parte considerável do Maranhão e, 

em menor, frequência no Piauí. Já o risco ao desastre da seca é mais intenso nos 

sertões secos do Alagoas, Ceará e Pernambuco. As classes de risco muito alto e 

alto abrangeram 3,09% e 16,11% dos municípios, respectivamente. O método 

empregado permitiu a análise integrada dos fatos naturais e sociais, podendo ser 

aplicado em outras investigações sobre a temática dos riscos. 

 

Palavras-chave: Risco Natural; Desastre Natural; Seca; Vulnerabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Historically, in Brazil it overcrew a general perception that there were no natural 

disasters in the country. Nevertheless, the reality of the Northeast of Brazil contrasts 

with this perception. This geographic area was the stage of crises motivated by 

adverse natural events, especially those ones triggered by droughts, which often 

cause numerous damages to lives and to social and economic organization. 

Therefore, the present investigation dealt with the phenomenon of risk to drought 

disaster, starting from the diagnosis of its structural notions: hazard, susceptibility 

and vulnerability. The objective of the research was to establish the intensity of the 

risk of natural disasters related to the occurrance of events that induce water scarcity 

in the municipalities that make up Brazilian Northeast, based on the measurement 

and analysis of variables indicative of the situation experienced. The theoretical 

contribution used was the Socioambiental Approach, since the construction of the 

environmental reality is produced by the relations between nature and society. The 

construction of the research was structured by five research activities, namely: 

planning, collection / organization, inventory, analysis and diagnosis. Regarding the 

results, the spatial detail of the drought-disasters and officially recognized between 

2003 and 2014 is highlighted. It was determined that the most vulnerable 

municipalities are located in the northwest and west portions of the NEB, covering a 

considerable part of Maranhão and, more randomly, in Piauí. The risk to the drought 

disaster is more intense in the dry backlands of Alagoas, Ceará and Pernambuco. 

The very high and high risk classes covered 3.09% and 16.11% of the municipalities. 

The method applied allowed the integrated analysis of the natural and social facts, 

and can be applied in other investigations on the thematic of the risks. 

 

Key words: Natural risk; disaster natural; drought; vulnerability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Moro em um país tropical, 
abençoado por Deus e bonito por 
natureza” 1.  

 

A primeira citação desta tese doutorado trás não apenas um verso da 

música “País Tropical”, mas uma noção disseminada na sociedade brasileira nos 

séculos passados de que no Brasil não havia desastres naturais. Embora esta 

percepção venha se modificando diante da crise ambiental contemporânea, ela 

ainda persiste, principalmente quando ocorrem grandes calamidades em outras 

nações, onde eventos naturais de grande magnitude atingiram abrupta e 

brutalmente populações e seus espaços, causando um elevado número de mortes e 

prejuízos econômicos em um curto período.  

São exemplos de desastres naturais de grande repercussão os 

terremotos que impactaram a China em 1976 (242.000 mortos) e o Haiti em 2010 

(222.570 mortos), as tempestades que afetaram Bangladesh em 1970 (300.000 

mortos) e Myanmar em 2008 (138.366 mortos) ou os episódios vulcânicos em 

Martinica em 1902 (30.000 mortos) e da Colômbia em 1985 (21.800 mortos) (CRED, 

2015), pois foram eventos que em um curto período geraram danos expressivos. 

Infelizmente, no caso brasileiro, a citada noção é errônea. Os desastres 

naturais são uma constante neste país, seja em espaços urbanos, seja nos rurais, 

tendo origens diversas, como na variabilidade climática, em processos erosivos 

exacerbados, nos movimentos de massa ou nas epidemias. Portanto, os desastres 

naturais são fenômenos históricos e contemporâneos no Brasil, uma vez que 

sempre estiveram presentes, em menor ou maior intensidades e frequências, e que 

certamente produziram alterações no modo vida, na organização da estrutura 

produtiva e na construção do espaço geográfico. 

Exemplo disto é a região do Nordeste do Brasil (NEB) em que os eventos 

periódicos de secas e, em menor grau, as precipitações intensas, construíram desde 

os primórdios da colonização, a cultura, a estrutura social e econômica, bem como a 

                                                             
1
 Trecho da musica País tropical, canção composta por Jorge Ben e gravada originalmente em 1969 

por Wilson Simonal. 
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formação territorial, cujos efeitos tomaram proporções nacionais através dos fluxos 

migratórios que ainda hoje persistem (OLÍMPIO; COSTA; ZANELLA, 2015).  

A seca, fenômeno aqui estudado, tem relatos de seus impactos desde o 

início da colonização portuguesa. Conforme Alves (2013), a primeira referência de 

danos ocasionados pelas reduzidas precipitações no Brasil é dada pelo jesuíta 

Fernão Cardim, em 1583, em uma viagem realizada pelo sertão da capitania de 

Pernambuco. Este relata que: 

 
No ano de 1583 houve tão grande secca e esterilidade nesta província 
(cousa rara e desacostuada, porque é terra de continuas chuvas) que os 
engenhos d’água não moeram muito tempo. As fazendas de cannaviais e 
mandioca, muitas se cessaram, por onde houve grande fome, 
principalmente no sertão de Pernambuco, pelo que desceram do sertão 
apertados pela fome, soccorrendo-se aos braços quatro ou cinco mil índios. 
Porém passado aquelle trabalho da fome, os que puderam retornaram ao 
sertão, excepto os que ficaram em casa dos brancos ou por sua, ou sem 
sua vontade (CARDIM apud ALVES, 2013, p. 9). 

 
As secas foram recorrentes, assim como seus impactos, que a cada 

período de estio mais prolongado ocasionaram a morte de milhares de pessoas, 

além dos inúmeros prejuízos na infraestrutura econômica regional, no agravamento 

das condições sociais e nas tensões políticas.  

Um dos motivos para a construção desta noção é o contexto natural do 

Brasil, onde eventos abruptos e de grande intensidade são menos frequentes, tais 

como os terremotos, maremotos e ciclones tropicais. Estes fenômenos, 

normalmente, resultam em uma grande quantidade de atingidos e mortos, em 

significativos danos às infraestruturas e em incalculáveis prejuízos em um curto 

período. Esta circunstância fez emergir no imaginário coletivo uma falsa noção que o 

território brasileiro é menos propenso aos fenômenos naturais extremos. 

Este pensamento dominante reflete diretamente nos mecanismos de 

percepção aos riscos de desastres naturais, principalmente daqueles com menos 

acesso à informação ou que nunca presenciaram as situações de crise. Como 

consequência, pode haver uma maior exposição de grupos populacionais, não 

necessariamente menos abastados, mas expostos às manifestações intensas do 

meio natural. Além disso, também participa dos processos de aceitação dos riscos, 

sobretudo quando não são eminentes, e nas formas de adaptação às condições 

adversas, que não raramente negligenciam as práticas preventivas e preparativas. 
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Nos últimos anos, o Brasil foi palco de desastres naturais de expressiva 

magnitude. Em 2004, por exemplo, o ciclone extratropical Catarina impactou a 

região sul do país. Já em 2010, fortes chuvas na região sul do estado do Rio de 

Janeiro produziram deslizamentos que resultaram na morte de 52 pessoas. No ano 

seguinte, precipitações extremas ocorreram na região serrana deste mesmo estado, 

ocasionando enxurradas, movimentos de massa e, por consequência, cerca de 

1.000 pessoas perderam a vida e mais de 35 mil ficaram desalojados. Nos anos de 

2005 e 2010 a Amazônia foi impactada por secas severas. 

No Nordeste, os eventos extremos associadas à irregularidade 

pluviométrica deflagraram os principais desastres recentes da região. No ano de 

2010, por exemplo, as chuvas extremas ocorridas nos estados de Pernambuco e 

Alagoas produziram um rastro de impactos nas cidades situadas no entorno dos 

rios, principalmente nas bacias do Una e do Mundaú. Devido às inundações e 

deslizamentos, 82.123 mil pessoas ficaram desalojadas e 51 faleceram. Todavia, 

atualmente, a seca é o evento produtor de crises generalizadas. Entre 2012 e 2016 

as precipitações têm sido inferiores às normais e insuficientes para atender a 

demanda hídrica. A consequência é o racionamento de água nas cidades e a sua 

total indisponibilidade nas comunidades rurais, além de prejuízos econômicos em 

todos os setores da economia. Ademais, as epidemias voltaram a ser agentes 

indutores de grande preocupação nos anos de 2015 e 2016. 

Aparentemente, os desastres naturais ocorrentes no Brasil vêm se 

tornando mais frequentes e de maior magnitude, principalmente nas últimas duas 

décadas, o que está ocasionando a alteração na noção acima explicitada. Entre as 

décadas de 1990 a 2000, o registro de desastres naturais cresceu 268% no país 

(UFSC, 2012), entretanto não é possível afirmar que os fenômenos naturais 

adversos estão se tornando mais comuns e extremos, pois existem fatores que 

relativizam esta informação, como a precariedade da sistematização de dados em 

anos passados e a capacidade de disseminação das informações do tempo 

presente. Não obstante, é certo que a vulnerabilidade é um fator preponderante 

neste contexto de ampliação dos riscos e dos desastres subsequentes, ao 

estabelecer um estado de insegurança, em função dos níveis de exposição, 

resistência e da capacidade de adaptação que cada grupo social/indivíduo possui. 
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Todavia, estes fenômenos adversos não são produto exclusivo dos 

eventos intensos na natureza, mas decorrem de uma relação de mútuas influências 

entre os processos naturais e a ação humana estabelecendo a vulnerabilidade do 

sistema social e modificando os padrões dinâmicos dos sistemas naturais, por meio 

do uso e ocupação dos espaços e das formas de exploração do meio (SOUZA; 

ZANELLA, 2009; VEYRET, RICHEMOND, 2007). 

A concepção acima descrita não é, de maneira geral, compreendida 

integralmente pela sociedade pós-moderna, pois ainda persistem discursos que 

enaltecem um ou outro aspecto desta relação ou mesmo fundamentam-se em 

crenças de difícil aceitação científica, resultando em uma miscelânea de respostas 

aos processos de formação e espacialização dos desastres naturais. Ora, qualquer 

pesquisa realizada logo após a ocorrência de um desastre natural, aí pressupondo 

que as respostas dadas representem o senso comum, chegará a resultados como 

os castigos ou vontades de Deus, a degradação ambiental provocada pelo homem, 

às mudanças climáticas, entre outras poucas. 

Raramente é lembrado pela população que determinados ambientes 

apresentam uma suscetibilidade a certos processos naturais, que não são disritmias, 

mas fazem parte da própria característica evolutiva daquele meio. O problema está 

na ocupação de espaços expostos, nas formas de intervenção e na adaptação dos 

usuários à dinâmica específica de cada local, por meio de uma construção social 

que garanta a edificação de ambientes humanizados mais resistentes às 

adversidades emanadas dos processos naturais intensos. 

Merecem destaque as projeções climáticas globais que endossam os 

discursos sobre a crise ambiental esperada para este início de século. Esses 

debates já ocorriam na comunidade cientifica, mas, atualmente, alcançam as 

agendas governamentais e o cotidiano das pessoas. Estas se destacam por estarem 

no front no momento do desastre e que, normalmente, não participam da gestão do 

risco (HETÚ, 2003).  

Ainda existem imprecisões nas possíveis alterações ocasionadas pelas 

mudanças climáticas. Porém, seguindo as previsões do Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) é esperada, em cenários críticos, que a magnitude e a 

frequência de eventos extremos se intensifiquem, resultando no recrudescimento de 

tensões sociais e em desequilíbrios econômicos, sobretudo em países técnica e 
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economicamente menos desenvolvidos, os quais terão maiores dificuldades para 

adaptar-se as novas condições ambientais (SOLOMON et al., 2007).  

O debate sobre as mudanças climáticas considera a adoção de medidas 

para retardar o aquecimento global como uma etapa necessária à manutenção do 

padrão de vida. Veja-se o exemplo dos avanços da política internacional obtidos 

durante a 21° Conferência do Clima, ocorrida na França no ano de 2015, que 

mesmo a passos lentos, demonstram uma apreensão mundial mais realista, 

refletindo em metas e mecanismos mais condizentes com o quadro político-

econômico-ambiental vigente. 

Desta situação emergem estudos que investigam o comportamento dos 

processos naturais em um panorama de mudança global, notadamente daqueles 

deflagradores de desastres, bem como os que averiguam as formas como os grupos 

sociais e as políticas públicas têm agido para adaptar-se aos novos cenários em 

construção. É este o contexto vivenciado nos municípios nordestinos.  

O Nordeste é uma das cinco regiões geográficas em que o Brasil está 

oficialmente dividido, apresentando uma superfície de 1.456.142 km² e uma 

população de 53.081.950 habitantes, em 2010. Consequentemente, é a terceira 

maior região do país, inferior apenas ao Norte e ao Centro-oeste, e a segunda mais 

populosa, abrangendo 27,83% da população nacional, estando atrás apenas da 

região Sudeste (IBGE, 2016). Na figura 1 é apresentado o Mapa de localização da 

região do Nordeste do Brasil. 

Nesta região estão incluídos nove estados, os quais apresentam 

similaridades entre si, mas, sobretudo diferenças, sejam relativas à diversidade de 

paisagens naturais e humanizadas, sejam devido às características da estrutura 

social e econômica ou das distinções étnica-culturais. Também possui três 

importantes regiões metropolitanas (Salvador, Recife e Fortaleza), que abrigam mais 

de três milhões de habitantes cada uma e com uma expressiva influência regional 

(ANDRADE, 2006). É justamente devido à diversidade de ambientes que a pesquisa 

selecionou este Nordeste, rico em compartimentos que reagem distintamente aos 

processos naturais e sociais indutores da escassez hídrica. 

. 
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Figura 1 – Mapa de localização da região do Nordeste do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Historicamente, a escassez hídrica produzida pelas secas é o principal 

fator para a desestruturação do sistema produtivo, com o consequente agravamento 

das condições econômicas, mas, sobretudo, sociais, pois em muitos momentos dos 

séculos passados produziram grandes tragédias nacionais, ao dizimarem pela fome, 

sede e doenças largas camadas da população. 

As secas também impulsionaram a reorganização da população 

brasileira, principalmente a economicamente ativa, ao induzir, de forma orientada ou 

não, os fluxos migratórios para os centros urbanos, especialmente os de âmbito 

nacional (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília) e para as fronteiras agrícolas da 

região Norte e Centro-oeste, até então carentes de mão de obra. Não obstante, 

merece destaque, a reorganização socioespacial no interior do Nordeste, em razão 

das migrações rurais-urbanas, principalmente para as capitais estaduais. A 

consequência foi a ocupação dos vazios urbanos e das áreas ambientalmente 

frágeis por uma população desprovida de recursos, mantendo-se, assim, os padrões 

de vulnerabilidade 

Todavia, existe um outro Nordeste, aquele denominado de Polígono das 

Secas que foi demarcado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). Este tem por fim o planejamento da área de atuação desta agência de 

desenvolvimento e contempla um conjunto de municípios frequentemente 

impactados pelas secas, em sua maioria formado por nordestinos, mas que também 

incorpora outros situados no norte do estado de Minas Gerais. Porém, esta área de 

intervenção tem crescido paulatinamente. Em 2005, houve o acréscimo de 102 

municípios e a mudança da denominação para Região Semiárida2. Ao todo são 

1.133 municípios que ocupam 982.563 km², o que equivale a 11,5% do país 

(FIGURA 2). 

 

                                                             
2
 Em 2004, os Ministérios da Integração Nacional e do Meio Ambiente instituíram um grupo de 

trabalho interministerial com intuito de elaborar uma nova delimitação para a região semiárida 
brasileira, a fim de embasar as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento do Nordeste. A nova 
delimitação foi estabelecida considerando se os municípios atendiam pelo menos um dos seguintes 
critérios: precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 mm; índice de aridez de até 0,5 e; risco 
de seca maior que 60%. Os resultados do grupo de trabalho subsidiaram a Portaria n° 89 de 
16/03/2005 do Ministério da Integração Nacional, a qual promulgou a nova delimitação da região 
semiárida. 
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Figura 2 – Mapa de localização da Região Semiárida Oficial 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Embora o Nordeste possua uma diversidade de paisagens, predomina 

espacialmente o regime climático semiárido de caráter nitidamente azonal, marcado 

por alta variabilidade espacial e temporal das chuvas, temperaturas sempre 

elevadas e uma elevada taxa de evaporação. Somam-se a isto as características 

geoambientais do core semiárido, cujos atributos morfopedológicos, hidrogeológicos 

e fitoecológicos definem uma fragilidade do meio à escassez hídrica (AB’SABER, 

2003). 

Por outro lado, a organização social que se estabeleceu é uma importante 

peculiaridade para compreensão dos fenômenos dos riscos e desastres, pois 

permitiu que um ambiente com recursos naturais limitados possua uma alta 

densidade demográfica para este tipo climático. O estado de vulnerabilidade da 

região é, em parte, fruto de um processo histórico de ocupação vinculado à aptidão 

agropastoril, a qual se fundamentou em práticas de exploração extremamente 

agressivas à conservação dos sistemas ambientais, aliado a um baixo retorno 

econômico, ocasionando a manutenção de estados mínimos de pobreza. 

A ação concomitante e sinérgica destes processos construiu um quadro 

socioambiental preocupante, especialmente vislumbrado durante a ocorrência das 

secas cíclicas, que produzem a degradação lacerante no meio que, por sua vez, 

retroalimenta o agravamento das tensões socioeconômicas (NASCIMENTO, 2006; 

SALES, 2002). 

Perante o exposto questiona-se como se deu o processo de uso histórico 

e de adaptação às características do semiárido nordestino, ambiente de extrema 

fragilidade ambiental, mas que é, ao mesmo tempo, densamente povoado? Qual a 

importância das estruturas socioeconômica e política na construção da 

vulnerabilidade ao fenômeno natural e incontrolável da seca? Mesmo considerando 

a seca com um fenômeno natural, como as atividades humanas, segundo o modelo 

econômico dominante na região, interfere na magnitude dos impactos sentidos a 

cada período seco? Apenas os períodos mais prolongados de estio são os 

produtores de crise, ou aqueles que fazem parte da sazonalidade climática anual já 

afetam negativamente a população? Será que o fenômeno climático da seca está se 

tornando mais intenso e frequente ou a vulnerabilidade é o fator preponderante na 

definição das crises? 
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Diante destes questionamentos, a presente tese de doutorado tem por 

objetivo principal determinar a intensidade do risco de desastres naturais 

relacionados à ocorrência de eventos indutores da escassez hídrica (secas e 

estiagens) nos municípios que compõem a região do Nordeste do Brasil. Neste 

sentido, busca-se a identificação do estado da arte de tais riscos por meio da 

mensuração, integração e análise de critérios indicadores da situação vivenciada na 

região. Os objetivos específicos traçados foram: 

 

 Caracterizar as condicionantes climáticas e socioeconômicas que 

motivam o estabelecimento de crises durante a ocorrência de períodos 

secos, seja de temporalidade sazonal, seja excepcional; 

 Espacializar e analisar a ocorrência de situações de desastres 

deflagradas por eventos indutores da escassez hídrica nos municípios 

do NEB; 

 Identificar e espacializar a vulnerabilidade às secas/estiagens dos 

municípios do NEB, por meio da mensuração de um conjunto de 

indicadores relativos às estruturas sociais e econômicas municipais; 

 Elaborar um índice de riscos aos desastres das secas/estiagens; 

 Desenvolver uma metodologia para investigações sobre riscos naturais 

capaz de ser aplicada em outros contextos geográficos. 

 

Assim, a presente tese tem como propósito testar a seguinte hipótese: a 

constituição do risco à escassez hídrica na região do Nordeste do Brasil está 

relacionada a uma sobreposição espacial e temporal de um perigo oriundo da 

dinâmica climática sobre condicionantes biofísicas da superfície terrestre e sobre os 

aspectos da infraestrutura socioeconômica e física dos municípios, refletindo em 

estados distintos de vulnerabilidade a tais fenômenos adversos. 

Posto isto, a busca por elucidar tais questões e validar a hipótese de 

trabalho está fundamentada sobre os princípios da Abordagem Socioambiental, visto 

que a referida problemática é produto das inter-relações mútuas entre a dinâmica da 

natureza e a dinâmica da sociedade, que no modelo atual de desenvolvimento tende 

a produzir espaços vulneráveis aos fenômenos naturais, mesmo àqueles de menor 

intensidade e de maior frequência. 
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Vale destacar a importância de estudos em escalas mais amplas, como a 

regional aqui empregada, a qual permite não somente a visualização generalizada 

das problemáticas no entorno de um objeto de pesquisa, como também possibilita 

distinguir padrões de fenômenos espaciais intraregionais, informação essencial para 

a definição de políticas setoriais e integradas de gestão dos territórios sob risco. Não 

obstante, os trabalhos em escalas maiores também são fundamentais, pois é no 

nível local que os sujeitos sociais interagem com o ambiente em que vivem, o que 

pode estabelecer relações ora conflituosas, ora harmoniosas. É sob esta perspectiva 

que a presente investigação tem o desafio de transpassar a problemática da seca 

entre o âmbito da região do Nordeste do Brasil até o nível dos municípios. 

No que tange a estrutura organizacional desta tese, o segundo capítulo 

trata da fundamentação teórica da pesquisa e aborda as discussões acerca do 

fenômeno do risco, principalmente no domínio dos naturais. Também expõe e 

analisa as noções relacionadas, tais como vulnerabilidade, perigo, suscetibilidade e 

desastre. Por fim, há a contextualização teórica do fenômeno da seca e de sua 

manifestação em escala mundial e regional. 

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos técnico-operacionais 

realizados para alcançar os objetivos traçados e, consequentemente, a geração de 

dados, informações e produtos necessários à elucidação dos questionamentos 

levantados. 

O capítulo quatro trata da caracterização da dinâmica climática do NEB, 

notadamente dos sistemas indutores de precipitações e dos mecanismos produtores 

da estabilidade do tempo atmosférico.  

Já no quinto capítulo encontra-se exposto o panorama da distribuição 

espacial e temporal dos desastres naturais, especialmente aqueles deflagrados 

pelas estiagens e secas, para os estados e municípios do NEB durante o período de 

2003 a 2014. O sexto capítulo versa sobre a vulnerabilidade à seca no NEB. 

O capítulo seguinte trata do Índice de Risco ao Desastre da Seca para o 

Nordeste do Brasil, principal produto da tese. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais, seguidas das referências bibliográficas citadas. A figura 3 

ilustra a estrutura organizacional desta tese. 
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Figura 3 – Diagrama esquemático da estrutura da tese 

 
Fonte: baseado em Almeida (2010). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

A construção desta pesquisa está alicerçada sobre os princípios teórico-

ideológicos presentes na Abordagem Socioambiental, perceptiva que se fundamenta 

na compreensão que o meio ambiente é um produto dinâmico elaborado a partir das 

relações estabelecidas entre as sociedades e a natureza. 

Entende-se que o estudo científico da gênese e evolução dos processos 

construtores de espaços de riscos naturais passa essencialmente pelas relações 

mútuas entre sociedade e natureza, as quais resultam em um espaço geográfico 

dinâmico, mutável, ora marcado por momento de amenidades, ora por 

desequilíbrios. E é sobre esta última situação que se assentam as preocupações e 

questionamentos que fundamentam as investigações sobre tal problemática. 

A Abordagem Socioambiental consiste em uma linha de investigação 

sistematizada pelo geógrafo Francisco Mendonça (2001a, 2002, 2004, 2009, 2010, 

2011), a partir de perspectivas teóricas no entorno dos estudos ambientais 

emergentes ao longo do século XX. Em comum entre elas está o fato que o meio 

ambiente não é um produto da natureza unicamente, muito menos dos elementos 

bióticos ou físico-naturais, mas é um sistema com estrutura, inter-relacionalidade e 

funcionalidade, envolvendo as esferas que compõem a totalidade da superfície 

terrestre, incluindo, entre outros, o homem enquanto agente produtor do espaço e 

elemento do meio ambiente. 

Esta abordagem pode ser concebida como um campo teórico para os 

estudos dos riscos e desastres naturais, pois transfere o enfoque da lógica de 

produção e reprodução do espaço ou do foco naturalista, para uma análise 

embasada nas relações sociedade-natureza, pondo no mesmo patamar estes dois 

elementos. Além disso, adota uma postura de incerteza e instabilidade dos 

processos sociais e naturais na formação do espaço geográfico (MENDONÇA, 

2011). 

Desta forma, os riscos remetem a uma abordagem de interface sobre o 

espaço geográfico e no tempo, evidenciando, assim, a necessária tentativa de 

construção de um conhecimento complexo acerca da realidade geográfica 

(MENDONÇA, 2009). 
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2.2 Riscos e os seus conceitos estruturantes 

 

Expressões como “estar em risco”, “reduzir a vulnerabilidade”, “estar 

inseguro” e “proteger-se do perigo” tornaram-se comuns no cotidiano, pois são cada 

vez mais frequentes nos meios de comunicação, nas conversas do dia a dia e nas 

inquietações acadêmicas. Esta difusão é reflexo do estilo de vida da sociedade atual 

que busca incessantemente uma vida mais tranquila e de melhor qualidade 

(MARANDOLA JR., 2014), acompanhada do domínio da incerteza e da insegurança 

(ALMEIDA, 2011). É neste contexto que o risco tornou-se central para a 

compreensão da percepção social acerca das crises que infligem sobre o tempo 

contemporâneo. 

Na sociedade pós-moderna, o risco é onipresente, estando em todas as 

atividades humanas, mesmo as mais simples, como fazer um passeio, dirigir ou 

trabalhar. Por outro lado, aquilo que é normal se converteu em risco, a exemplo do 

envelhecimento e da morte (VEYRET; RICHEMOND, 2007). Diante destas 

características, o sociólogo Beck (2006) denomina esta sociedade como a 

“sociedade do risco”, etapa posterior à modernidade, no qual os riscos são cada vez 

mais comuns e temidos. Para o autor, a noção de risco foi essencial na estruturação 

da sociedade do século XX e está ligada às condições de incerteza e de 

desproteção, manifestadas nas esferas política, social, econômica, cultural e 

ambiental. 

Assim, prevalece a todo instante um sentimento de insegurança que 

parece ser sustentado pelo próprio desenvolvimento das ciências e das tecnologias, 

pois à medida que se elaboram ações para a redução das incertezas, garante-se a 

perpetuação dos riscos a quem não pode obtê-las, fazendo que estes se distribuam 

diferentemente no espaço e atinjam populações específicas, tornando-as 

socialmente mais vulneráveis (VEYRET; RICHEMOND, 2007). 

Nas ciências, os estudos de risco emergiram em todos os campos, os 

quais procuram, à sua maneira, dar destaque aos seus objetos de investigação. 

Neste sentido, as preocupações em torno do risco não são mero modismo 

acadêmico ou esforço de analisar fenômenos particulares, mas uma tendência da 

sociedade atual em buscar a eliminação das incertezas e da insegurança da vida 

humana. 
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Não obstante, embora o termo risco seja corriqueiro na literatura científica 

e no senso comum, ele apresenta sérias incongruências conceituais, por vezes, 

tornando-o fragmentado, contraditório e sem precisão. O mesmo é estudado por 

vários ramos do conhecimento, os quais produzem reflexões e métodos próprios, 

dificilmente considerando os avanços conquistados pelos demais campos do saber 

(MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004). Ademais, a diferença de significado entre as 

línguas anglo-saxônicas e latinas e, por sua vez, nas suas traduções para o 

português promove demasiada confusão em sua aplicação nos estudos de caso e 

nos instrumentos legais brasileiros. 

Dentre as múltiplas facetas dos estudos dos riscos, sobressaem-se os 

naturais, cuja origem é o resultado de uma possível interação entre uma força 

natural deflagradora de um perigo, com uma porção da superfície terrestre e com um 

sistema potencialmente vulnerável a esta força. Consequentemente, existe a 

probabilidade de perdas quando todos estes processos sobrepõem-se no espaço e 

no tempo e, frequentemente, dão origem aos desastres naturais. 

No imaginário coletivo, os desastres naturais atuais possuem frequência e 

intensidade maior. Desta situação, discursos diferenciados são produzidos para 

justificar as suas causas, como os castigos de Deus, ciclos glaciais e mudanças 

climáticas. Porém, convém ressaltar, que atribuir somente à natureza os danos 

provocados pelos desastres é um equívoco. Esta responsabilidade cabe, sobretudo, 

as ações humanas, modificando a dinâmica natural e elevando a vulnerabilidade 

(VEYRET; RICHEMOND, 2007). 

Face essas diferentes abordagens sobre a problemática dos riscos 

naturais é necessário aprofundar as discussões sobre os conceitos de risco, perigo, 

vulnerabilidade, suscetibilidade e desastre, com intuito compreender como estes 

fenômenos interagem no espaço geográfico. Todavia, a argumentação abaixo não 

visa concluir as discussões entorno da temática, tampouco delimitar rigidamente os 

conceitos e noções. Deste modo, este capítulo tem por objetivo apresentar como 

estes conceitos são tratados na literatura científica atual. 

 

2.2.1 O Risco: do senso comum ao saber científico 

 

A palavra risco apresentou significados diferenciados ao longo do tempo, 

evoluindo até tomar a noção atual. Assim, em inglês esta palavra foi expressa como 
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risk, no espanhol como riesgo, no italiano como rischio e no francês como risque. 

Possivelmente, elas remetem aos termos latinos rixare, cujo significado é “brigar”, ou 

resecare que significa “extirpar, suprimir”. Também esteve presente no grego com 

rhizikon e no árabe com risk. No castelhano antigo, o significado da palavra 

ressegue era ressecar ou cortar, mas durante a idade média foi empregado como 

sinônimo de luta, contradição e divisão. Na Renascença empregou-se a palavra 

rischio para designar o risco das navegações atingirem promontórios imersos. Já na 

língua castelhana o termo foi destinado ao risco de transeuntes de penhascos 

escarpados (ANEAS-DE-CASTRO, 2000; VEYRET; RICHEMOND, 2007). 

Como lembra Rebelo (1999), a noção de risco é pré-científica, pois antes 

de qualquer formulação, a ideia já existia nas sociedades, mesmo naquelas mais 

arcaicas. No senso comum, a noção de risco está vinculada a possibilidade de um 

dano. Assim, no dicionário consta a seguinte definição: probabilidade de perigo; 

probabilidade de insucesso de determinado empreendimento, em função de 

acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da 

vontade dos interessados (HOUAISS; ALLES, 2009). Portanto, veja-se que nas duas 

primeiras definições há as noções de probabilidade (logo, mensurável) e de 

perda/dano. Na última, o conceito é expresso como um episódio eventual, cujo 

agente em risco não tem controle sobre o processo. 

Para Kervern (1995) na história traçada entre as sociedades e os riscos 

podem-se distinguir três grandes períodos que evidenciam as diferentes percepções 

e as ações realizadas. São eles: a idade do sangue, a idade das lágrimas e a idade 

dos neurônios. 

No mundo ocidental, a idade do sangue corresponde às primeiras 

civilizações até o advento do cristianismo. Neste momento, o homem angustiado 

com as inundações, sismos, epidemias, guerras e outras mazelas, realizava 

sacríficos de animais e de seres humanos como meio de obtenção da satisfação e 

da misericórdia das divindades que adoravam. Também foram utilizados como 

agradecimentos e forma de garantir futuros favores divinos. Acreditava-se que o 

sangue derramado reduziria a ocorrência dessas catástrofes (FIGURA 4). 
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Figura 4 – Representações dos eventos ritualísticos realizados na Antiguidade 

  

  

Legenda: a) Estátua do rei da Núbia Taharqa oferecendo vinho ao deus falcão Hemen, como gratidão 
às inundações no rio Nilo, após um período de seca severa. Fonte: Musée du Louvre. b) Pintura 
grega em vaso da região de Apulia, sul da Itália (sec. IV A.C). A cena ilustrada é um altar, cujo lado 
esquerdo é ocupado por um homem e no outro lado há um homem segurando uma ovelha e uma 
mulher com uma cesta para armazenar o sacrifício. Provavelmente, representa os ritos a Deméter 
(deusa da agricultura) e Dionísio (deus da festa). Fonte: Penn Museum. c) Placa de bronze da cultura 
Edo, Nigéria (sec. XVI) representando dois guerreiros, sendo que o da esquerda segura a cabeça de 
um boi para oferenda. Fonte: Penn Museum. d) Ilustração do Codice Maglioabechiano

3
 (sec. XVI), 

expondo rituais de sacrifícios do povo Asteca (México). Fonte: Foundation for the Advancement of 
Mesoamerican Studies. 

 

Tuan (2005) argumenta que o ritual e a tradição representam as formas 

não modernas de lidar dos indivíduos ou de uma coletividade diante do medo, 

instalado pela incerteza e imprevisibilidade do comportamento da natureza. Desta 

forma, os eventos ritualísticos tinham a função de devolver a segurança e dar 

continuidade à vida social, uma vez que os desastres não eram percebidos como 

normais ao ambiente, mas decorriam das falhas humanas. 

No segundo momento, as sociedades passam a derramar lágrimas como 

forma de implorar a providência de(os) Deus(es). Assim, preces, procissões e cultos 

são considerados os meios para evitar os desastres. Embora esta percepção seja 

bastante antiga, ela ainda está presente no cotidiano, principalmente quando o 

                                                             
3
 Livro do início da colonização espanhola na América (séc. XIV) contendo um código asteca 

pictográfico. É fundamentalmente um documento religioso que contém os nomes dos dias, 
calendário, divindades, ritos, cerimônias e crenças. 

a 

c d 

b 
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território é construído sobre uma base religiosa marcante. Também aflora durante os 

períodos de crises econômicas e sociais, momento em que alguns indivíduos, diante 

da carência de opções e auxílio, clamam pelo socorro metafísico. Nesta concepção, 

o risco torna-se um elemento independente da ação humana e transforma-se em um 

produto da vontade divina, percebendo o homem como um ser passivo no processo 

de constituição dos desastres, principalmente, aqueles oriundos dos processos 

naturais. 

No último período, o homem pensa o risco, a partir da aceitação de que é 

um elemento ativo no processo de constituição do mesmo. Esta passagem de 

percepções tem como marco histórico o terremoto que atingiu Lisboa, em 1755. 

Diante da crise, houve um confronto entre Voltaire e Rousseau, de modo que o 

primeiro ainda persistia na providência divina e acusava a natureza como a causa do 

desastre. Porém, o segundo faz notar que a decisão de implantar as cidades em 

zonas sísmicas põe em dúvida a própria inteligência humana (KERVERN, 1995). 

Este período foi marcado pela crença axiomática na capacidade do 

homem de conhecer, originada das promessas da eliminação das incertezas 

proferidas pela ciência moderna. Assim, a sociedade científica-capitalista acreditou, 

cegamente, na razão como meio de controlar os fenômenos da natureza e dominar 

as catástrofes e, por consequência, trazer a segurança total (MARANDOLA JR., 

2014). 

A consolidação deste pensamento ocorre apenas no século XX, tendo 

como marco histórico a solicitação do governo norte-americano ao U.S Corps of 

Engineers para elaboração de projetos visando conter as inundações do rio 

Mississipi. Como produtos, foram geradas soluções de cunho intervencionista 

considerando a necessidade de controlar a natureza do rio. Portanto, há uma 

mudança na forma de encarar a problemática, passando de uma noção de incerteza, 

para outra de risco, mensurado, avaliado no tempo (frequência) e no espaço 

(magnitude, impactos) e, desta maneira, passível de gestão.  

Embora não seja possível afirmar com exatidão qual foi o primeiro 

trabalho científico sobre os riscos, Castro; Peixoto; Do Rio (2005) apontam que os 

termos risco e incerteza foram inicialmente empregados em 1921 por Frank Knight 

em seu trabalho “Risk, uncertainty and profit”, o qual trata dos riscos de 

investimentos econômicos. 
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Nos últimos anos da década de 1950, na Universidade de Chicago, 

Estados Unidos, surgem os estudos pioneiros sobre a gestão dos riscos de 

desastres naturais, sob uma perspectiva geográfica, tendo com principais expoentes 

G. White, Burton e Kates. Foram pesquisas fundamentadas em uma orientação 

comportamental que buscava explicar como a sociedade responde aos eventos 

naturais intensos, principalmente às inundações. 

Kates (1962) elaborou um esquema explicativo para análise da percepção 

dos habitantes de áreas sujeitas às inundações. Na visão do autor, as decisões do 

homem são racionais, porém essa racionalidade é limitada, pois depende de como o 

meio é percebido, que por sua vez está subordinado ao conhecimento adquirido e 

da capacidade de assimilação do indivíduo. 

No entanto, somente na segunda metade do século XX, principalmente 

com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 

1972, que a compreensão que as sociedades interferem ativamente sobre os 

processos naturais toma maior evidencia no cenário global. Esta mudança de 

mentalidade é produto da percepção das relações entre a apropriação dos recursos 

naturais e a dinâmica social, as quais na atualidade se expressam por meio de uma 

diversidade de impactos ambientais, mas principalmente quando da materialização 

de desastres ambientais, destacando-se os ocorridos da década de 1950 em diante.  

Outro importante marco nos esforços de introduzir a temática dos riscos 

no contexto científico remete às reuniões promovidas pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) nos anos de 1987 e 

1989, sendo que a última recebeu a designação de “Riscos naturais, riscos 

tecnológicos. Gestão dos riscos, gestão das crises” (REBELO, 1999). 

Não obstante, no tempo presente há outras formas para explicar a 

ocorrência dos desastres naturais. Uma delas é a concepção errônea e perniciosa 

que atribui os desastres à ação maléfica ou aos castigos da natureza. Para Romero 

e Maskrey (1993) esta má intepretação é propagada, em muitos casos 

inconscientemente, pelos meios de comunicação (FIGURA 5), infiltrando-se na 

consciência e promovendo um sentimento de fatalismo e imobilidade. Segundo os 

autores, tais sentimentos surgem da impotência do homem em relação à natureza, 

sua progenitora e provedora, que o castiga pelas suas ações. 

No cotidiano há riscos que estão presentes em diversas atividades que 

cada indivíduo realiza corriqueiramente. A materialização dos mesmos é 
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caracterizada pela frequência elevada e pela magnitude reduzida, de tal modo que 

as sociedades, normalmente, se adaptam às condições. São exemplos, os 

pequenos acidentes ocorridos no trânsito e os alagamentos urbanos. 

 

Figura 5 – Percepção divulgada na mídia onde os desastres naturais causados pela 
ação da natureza 

  

Fonte: a) Disponível em: g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL1147097-16022,00-CASTIGO+DA+NATUREZA.html. 
Acessado em: 09 de mar. de 2016. b) Disponível em: www.notibras.com/site/natureza-castiga-gauchos-com-
tempestades-de-granizo-ha-mais-de-15-dias/. Acessado em: 09 de mar. de 2016. 

 

Outros riscos distinguem-se pela excepcionalidade, marcados pela 

magnitude significativa, provocando, em um curto prazo, impactos mais severos 

sobre os indivíduos e na desorganização do território. É o caso das erupções 

vulcânicas, das enxurradas e das explosões industriais. Já outros evoluem 

lentamente, agravando as condições até atingir o limiar em que se estabelece a 

crise, tais como aquelas motivadas pelas secas ou por resseções econômicas. 

Desta diversidade de situações, várias ciências dedicam-se ao estudo de 

riscos específicos, resultando em uma tipologia que abarca as diversas situações 

em que pessoas, bens, atividades, processos e o meio ambiente encontram-se 

expostos de alguma forma aos fenômenos potencialmente danosos. Assim, diversos 

profissionais falaram e escreveram sobre os riscos que estão mais diretamente 

relacionados às suas práticas, ano após anos, expondo ideias que marcaram cada 

período histórico.  

Kervern (1995) buscou a sistematização destes conhecimentos em uma 

ciência, de caráter interdisciplinar e sistêmico, a Cindínica (do grego Kyndinos), a 

qual se dedicou ao estudo dos riscos em suas amplas dimensões. 

Por razão desta diversidade, o termo risco recebe um adjetivo que indica 

a origem do fenômeno perigoso, como natural, tecnológico, econômico, político, 

dentre outros. Todavia, ressalta-se que independente da origem, o risco sempre 

a b 

http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL1147097-16022,00-CASTIGO+DA+NATUREZA.html
http://www.notibras.com/site/natureza-castiga-gauchos-com-tempestades-de-granizo-ha-mais-de-15-dias/
http://www.notibras.com/site/natureza-castiga-gauchos-com-tempestades-de-granizo-ha-mais-de-15-dias/
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será humano, pois a noção apenas existe se alguém pode perder alguma coisa 

(CASTRO; PEIXOTO; DO RIO, 2005). 

Entre estes se destacam os naturais, os quais se originam das relações 

entre sociedade e natureza, referindo-se a uma situação probabilística em que se 

sobrepõem no espaço e no tempo um perigo natural, uma superfície 

natural/humanizada e um sistema social vulnerável. Desta forma, a noção de risco 

natural associa as ciências da natureza às ciências da sociedade, conduzindo a uma 

abordagem de interface entre o homem e seu ambiente (MENDONÇA, 2004; 

SOUZA; ZANELLA, 2009).  

Na Geografia esta categoria de análise sempre esteve presente, mesmo 

que sem uma conceituação e um destaque evidente. Contudo, é somente na 

segunda metade do século XX com Gilbert White que há a sistematização do 

conhecimento científico do risco sob a ótica geográfica. Até este período as soluções 

adotadas para a redução dos danos tinham um cunho tecnocrata e intervencionista, 

cujas ações centravam-se em obras de engelharia orientadas em análises de 

custos-benefícios, a exemplo das propostas do U.S Corps of Engineers, 

sistematizadas no documento conhecido como os 308 informes. 

Porém, a implantação destas obras, por vezes, se tornou ineficiente, de 

modo que houve a necessidade da participação de outros profissionais, com intuito 

de abarcar a totalidade do problema. Entre estes, os geógrafos, tiveram uma função 

imprescindível ao colocar as relações entre natureza e sociedade no centro da 

questão dos desastres naturais (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2004). É sobre esta 

perspectiva que o entendimento da gênese das situações extremas passa a 

incorporar as abordagens holísticas e sistêmicas. 

Nas geociências a relação entre vulnerabilidade e perigo foi, e ainda é 

para alguns pesquisadores, tratada como o produto da probabilidade de ocorrência 

de um fenômeno natural severo pelos prováveis danos que podem ser gerados, 

sendo expressa pela equação R (risco) = P (probabilidade) x C (consequências) 

(CERRI; AMARAL, 1998) ou suas diversas derivações. 

Entretanto, essa expressão demonstra demasiada simplicidade no trato 

da temática, podendo ocasionar distorções no entendimento desta realidade, que na 

verdade mostra-se bem mais complexa que a multiplicação de duas variáveis 

(SOUZA; ZANELLA, 2009). Neste sentido, Dauphiné (2001 apud REBELO, 2008) 

propõe que o risco seja analisado em função do perigo e da vulnerabilidade, mas em 
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uma relação que depende do problema considerado, onde cada um detém uma 

importância diferente. A equação R(f) = P (Perigo) x V (Vulnerabilidade) sistematiza 

esta proposta. 

Não obstante, a busca de uma equação fundamental que represente 

matematicamente o risco deve ser encarada como um meio de simplificação da 

realidade e sistematização do conhecimento, haja vista que a complexidade no 

entorno da referida questão é imensurável, pois a gama de elementos e integrações 

que contribuem para a formação do risco é desmedida. 

Desta forma, a elaboração de índices de risco, como se pretende realizar 

nesta tese, nada mais é que exercícios de aproximação de um cenário em constante 

mutação. Além do mais, a escolha de variáveis para a quantificação do nível de risco 

é uma árdua atividade, pois sempre existiram elementos não considerados, 

supervalorização ou subestimados e desajustes escalares (espaciais e temporais). 

Considera-se o risco como um produto criado pela mente humana a partir 

de uma percepção coletiva e/ou individual. Cardona (2004) corrobora com esta 

argumentação ao expressar que o:  

 
[...] risco é um complexo, e, ao mesmo tempo, um conceito curioso. 
Ele representa algo irreal em relação à mudança aleatória e a 
possibilidade, com algo que ainda não aconteceu. É imaginário, difícil 
de entender e nunca pode existir no presente, apenas no futuro. Se 
houver certeza, não há risco. O risco é algo em mente, intimamente 
relacionado com a psicologia pessoal ou coletiva (CARDONA, 2004, p. 
47, tradução nossa)

4
. 

 
Ele não existe enquanto um objeto material, mas é apenas uma noção 

abstrata de ser vulnerável a um determinado perigo que pode ou não ocorrer no 

futuro, e nunca no presente. Portanto, ele está associado a um acontecimento que 

pode ou não se materializar, mas que caso ocorra há a possibilidade de provocar 

danos sobre indivíduos, bens e espaços que possuem algum valor. 

Com relação à noção de incerteza, além de ir ao encontro da concepção 

científica atual, também está amparada pelo direito ambiental. Neste caso, o 

princípio da precaução expressa que as ciências nem sempre podem oferecer uma 

certeza em suas respostas a um problema. A luz desta situação, a prudência é a 

                                                             
4
 Risk is a complex and, at the same time, curious concept. It represents something unreal, related to 

random chance and possibility, with something that still has not happened. It is imaginary, difficult to 
grasp and can never exist in the present, only in the future. If there is certainty, there is no risk. Risk is 
something in the mind, closely related to personal or collective psychology. 
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melhor opção para evitar possíveis danos (ANTUNES, 2008). Esta concepção está 

presente em documentos internacionais, como a Declaração do Rio (ONU, 1992), a 

qual promulga: 

 
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 
utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental (ONU, 1992, p. 3). 
 

Esta concepção foi introduzida na Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil a partir da promulgação da Lei n° 12.608, de 10.04.2012. O §2° do artigo 1º 

trouxe em seu escopo a seguinte diretriz: “a incerteza quanto ao risco de desastre 

não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da 

situação de risco” (BRASIL, 2012a). 

A discussão acerca da estruturação científica do risco é extensa, 

merecendo destaque a investigação sobre cada elemento que o compõe. Em vista 

disto, a investigação sobre os riscos somente será eficiente, assim como as ações 

de gestão, quando envolverem análises rigorosas sobre as seguintes etapas: 

Avaliação do Perigo: identificação dos perigos o qual o meio é suscetível, 

com base em conhecimentos anteriores no local ou em outros com características 

semelhantes. Deve-se avaliar a abrangência espacial dos fenômenos perigosos, 

quando ocorrem, como evoluem, entre outras características. 

Determinação da Suscetibilidade: definição de quanto o meio natural é 

suscetível a um evento perigoso, dado pelas características estruturais e dinâmicas 

do sistema natural. Nesta etapa não se deve restringir a análise apenas aos 

elementos do quadro natural, desconsiderando as modificações ocasionadas pelas 

intervenções de origem antropogênica, mas as abarcarem enquanto um elemento 

transformador da dinâmica dos sistemas naturais.  

Diagnóstico da Vulnerabilidade: deve-se determinar quais são os fatores 

de uma sociedade que a tornam mais ou menos vulneráveis a um perigo específico. 

Envolve, por exemplo, a análise de dados demográficos, sociais, econômicos, 

habitacionais, da percepção e da infraestrutura. Na figura 6 é apresentado um 

esquema ilustrando a estruturação dos riscos e dos seus fatores constituintes. 
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Figura 6 – Esquema sintético para determinação do risco natural 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.2.2 Quando um fenômeno natural torna-se um perigo? 

 

A ocorrência de um fenômeno natural (mesmo aqueles de magnitude 

extrema) não necessariamente produz um desastre natural, pois nem todo 

fenômeno é perigoso ao homem. Eles apenas os são quando podem afetar a 

integridade ou modo de vida do homem (ROMERO; MARKREY, 1993).  

Em geral, convivemos com tais eventos, que são inerentes ao meio 

natural em que vivemos. Porém, é difícil imaginar algum fenômeno que não afete 

direta ou indiretamente o ser humano, especialmente diante do nível de globalização 

atual, onde o homem está presente ou tem algum interesse nas regiões mais 

remotas da Terra. Assim, mesmo fenômenos naturais ocorridos em áreas 

longínquas podem vim a ser uma fonte de perigo. Neste âmbito, deve-se avaliar com 

acuidade a partir de que momento um evento qualquer se torna um perigo, com 

base na espacialidade, na temporalidade, na escala e na ordem (direta ou indireta). 

Conceitualmente, um perigo é a probabilidade de ocorrência de um 

fenômeno, processo ou ação/omissão humana, cuja existência é potencialmente 

danosa à vida, aos bens ou ao meio ambiente e, por consequência, é deflagrador de 

rupturas sociais, econômicas, políticas e ambientais (ALMEIDA, 2011, OLÍMPIO, 

2013; TOMINAGA, 2009). 

No caso dos perigos naturais, eles se referem a uma situação onde um 

evento danoso ou um conjunto de eventos associados podem ocorrer em regiões e 
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períodos mais ou menos conhecidos (CASTRO, 2000). Neste sentido, observa-se 

que há a percepção da possibilidade de ocorrência deste evento, baseado no 

registro histórico, na experiência, no conhecimento científico ou mesmo na crença 

ao metafísico.  

A expressão perigo natural apresentou diferentes denominações e 

significados. Enquanto na língua francofônica optou-se pelo termo aléa naturelle, as 

anglo-saxônicas utilizaram natural hazard e na espanhola empregou-se peligros 

naturales (MARANDOLA JR., HOGAN, 2004). No Brasil as traduções foram 

variadas. Com efeito, significados iguais ou similares foram expressos com termos 

distintos, como azares, ameaças, acasos e acidentes. 

Merece destaque que alguns autores usam o termo hazard ou aléa no 

sentido de fenômenos aleatórios, de acasos, o que denota certo distanciamento do 

homem, pois ocorrem independentemente das vontades e ações humanas. Por 

conseguinte, não vão ao encontro da noção de perigo que “traz-nos sempre um 

sentimento de proximidade de algo que nos pode causar danos” (REBELO, 1999, p. 

4), sendo assim, contém a noção de vulnerabilidade. 

Ademais, não se deve confundir as noções de perigo e risco, pois o 

primeiro remete à possibilidade de ocorrência um fenômeno ou a um conjunto de 

fenômenos conhecidos de um determinado espaço, enquanto o segundo refere-se à 

probabilidade de formação de uma crise, produzida pelos potenciais impactos de um 

perigo sobre um sistema vulnerável. 

Outro aspecto relevante é que o perigo não é definido unicamente pela 

magnitude do evento. De fato, um evento natural apenas será uma fonte de perigo 

caso possa ocorrer sobre um espaço importante ao homem e cuja magnitude seja 

suficiente para estabelecer a situação de crise, mesmo que aquele não seja 

considerado extremo. Logo, um evento de proporção extraordinária não será um 

perigo caso ocorra em uma área desabitada ou sem importância, sendo assim, 

apenas um fenômeno natural. Por outro lado, se o mesmo fenômeno com uma 

magnitude considerada habitual ocorrer em um espaço não preparado para recebê-

lo, certamente, danos serão ocasionados (FIGURA 7). É o caso dos impactos 

hidrometeóricos nas cidades brasileiras, onde os eventos pluviais habituais às 

normais climatológicas provocam estragos significativos. E é neste contexto que 

Monteiro (1991) afirma que a existência de um natural hazard parte da iniciativa 

humana da adoção ou não de formas de ajustamento à dinâmica ambiental. 
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Figura 7 – Relação entre fenômeno natural, perigo natural e vulnerabilidade  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Além disso, deve-se considerar que embora os perigos naturais tenham 

sua origem nos processos da natureza, em determinadas situações a ação 

consciente ou não da sociedade na produção do espaço pode interferir na dinâmica 

natural, acelerando processos e conferindo uma maior intensidade a estes eventos 

(KOBIYAMA et al., 2006), a exemplo das inundações urbanas e da desertificação. 

Por fim, as investigações sobre os eventos naturais adversos devem 

avaliar a gênese e a evolução de tais fenômenos, com intuito de promover o 

entendimento de onde, quando e como ocorrem e, assim, auxiliar a elaboração de 

mecanismos de prevenção e resposta mais eficientes. 

 

2.2.3 As dimensões do conceito de vulnerabilidade 

 

A percepção de estar vulnerável a algo é uma noção primitiva, pois 

emerge do senso comum, através do entendimento que um indivíduo tem sobre si, 

sobre o outro ou mesmo em relação a uma entidade concreta ou abstrata que possa 

ser afetada por um determinado fenômeno com características adversas, caso se 

realize. Por conseguinte, ela é intrínseca ao próprio estado de viver. 

Por exemplo, os seres humanos desde os primórdios de sua formação 

enquanto espécie podem sentir o estado de vulnerável, inclusive compreende-lo e 

analisá-lo, para em seguida realizar ações para minimiza-lo. Neste período o homem 

era vulnerável aos animais do topo da cadeia alimentar, às epidemias, ao ataque de 

outros grupos humanos e, logicamente, aos fenômenos da natureza. Assim, esta 

percepção é a expressão do instinto, agindo com a intensão de reduzir o risco. 

No presente a palavra vulnerabilidade tem a seguinte definição: 

“qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerável”. Já vulnerável 
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corresponde a: “ferido, sujeito a ser atacado, derrotado frágil, prejudicado ou 

ofendido” (HOUAISS; ALLES, 2009, p. 1961). Como visto, estes significados trazem 

consigo a noção de uma perda ou dano provável ou concreto. 

A vulnerabilidade mantém com o risco uma relação de causalidade, pois o 

último apenas existirá quando houver alguém ou alguma coisa que possa ser 

afetada por um dado evento potencialmente indutor de uma crise. Desta forma, se 

um evento pluvial ocasionar uma precipitação de 200 mm em cinco horas, os efeitos 

gerados no espaço geográfico serão diferentes, dependendo das características do 

sistema social afetado. O mesmo vale para um ano seco, quando cada porção 

espacial (municípios, localidades, bairros, etc.) terá uma capacidade diferente de 

enfrentar às adversidades produzidas pela falta d’água. 

Assim como os demais termos, diversas ciências se apropriaram da 

vulnerabilidade, usando-o conforme suas necessidades teóricas e epistemológicas, 

resultando na criação de jargões rígidos e específicos de cada área do 

conhecimento a que são aplicados. Esta situação também é presente entre 

pesquisadores de um mesmo campo de estudo que ao mobilizarem um amplo 

repertório teórico-conceitual para legitimar sua postura epistemológica, negligenciam 

os avanços científicos e intelectuais de outros. E é justamente esta ausência do 

entendimento da diversidade de realidades a principal causa da falta de consenso 

conceitual (ALMEIDA, 2010; MARTINS; FERREIRA, 2012; OLÍMPIO, 2013). 

Exemplo destas múltiplas aplicações é como a noção de vulnerabilidade é 

apreendida diferentemente pelas ciências sociais e naturais, como faz lembrar 

Martins e Ferreira (2012): 

 
Essas diferentes perspectivas resultam do fato que cientistas 
sociais e cientistas naturais referem-se a objetos diferentes 
quando mobilizam a temática da vulnerabilidade. Enquanto os 
primeiros tendem a ver a vulnerabilidade como a representação 
de um contexto histórico determinado por meio de atributos 
sócio-econômicos e culturais que configuram uma determinada 
capacidade de respostas a estímulos e mudanças, os cientistas 
naturais entendem a vulnerabilidade a partir da probabilidade 
de ocorrência de danos e perdas que configuram impactos de 
eventos geofísicos ou hidrometeorológicos sobre um 
determinado espaço geográfico (MARTINS; FERREIRA, 2012, 
p. 238). 

 
Como visto, para as últimas, a vulnerabilidade remete a probabilidade de 

ocorrência de danos e prejuízos manifestados a partir dos impactos do(s) 

fenômeno(s) natural(is). Nesta linha de entendimento estão, dentre outros, Cerri e 
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Amaral (1998) que a definiram como “grau de perda de um dado elemento de risco, 

ou um conjunto de elementos de risco, resultante da ocorrência de um fenômeno 

natural de uma determinada magnitude” (CERRI; AMARAL, 1998, p. 301). 

Nas ciências sociais, a vulnerabilidade decorre de fenômenos diversos, 

com causas e consequências distintas que afetam de forma diferenciada as pessoas 

e os grupos sociais. Fatores como o nível de renda, a escolaridade, a idade, o 

gênero, o acesso aos serviços públicos, à habitação, a participação política, a classe 

social, o status, o local de moradia, podem aumentar a predisposição à ocorrência 

de danos de diversas ordens, incluindo a própria morte, bem como expressam a 

capacidade de lidar com as crises e de aproveitar as oportunidades para melhorar 

sua situação de bem-estar. Assim, vale destacar, que o cerne do conceito de 

vulnerabilidade passa dos resultados (danos e prejuízos) para as causas (condições 

intrínsecas dos indivíduos, grupos sociais e espaços habitados). 

Nesta perspectiva Kowarick (2002) enfatiza a relação entre desigualdade 

urbana e vulnerabilidade, apontando para a situação de desproteção a que estão 

submetidas as camadas populacionais, especialmente nos eixos moradia, emprego 

e violência. Já Cardoso (2011) destaca as dificuldades enfrentadas pelos grupos 

vulneráveis para o acesso aos bens de caráter social e as condições básicas 

indispensáveis à sobrevivência como moradia, solo urbano e o conjunto de 

equipamentos, serviços e amenidades. 

Neste sentido, observa-se que a vulnerabilidade e os riscos associados 

estão relacionados à exclusão de parcela da população ao padrão de vida atual, 

formado pelas diferentes formas de apropriação, produção e reprodução do espaço 

(RODRIGUES, 2006). 

Para Kaztman e Filgueira (1999), a vulnerabilidade se refere a sua 

capacidade de controlar as forças que os afetam e sua intensidade depende da 

posse ou controle de ativos, isto é, dos recursos requeridos para o aproveitamento 

das oportunidades fornecidas pelo meio. Para os autores, os grupos excluídos de 

ativos são menos propensos a aproveitar as estruturas de oportunidades que lhe 

são oferecidas, cujo bom emprego poderia elevar o nível de bem-estar diante de 

situações adversas. 

Souza e Zanella (2009) analisaram a relação entre vulnerabilidade social 

e perigo natural e argumentaram que a primeira é o reflexo das condições objetivas 
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e subjetivas que originam ou aumentam a predisposição dos grupos sociais a serem 

afetados negativamente pelo segundo. 

Os estudos desenvolvidos pelo Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC, 2014) entendem a vulnerabilidade (vulnerability) como a propensão 

ou predisposição de ser afetado negativamente e compreende uma variedade de 

conceitos e elementos que incluem a sensibilidade ou suscetibilidade ao dano e a 

falta de capacidade de resposta e adaptação. 

Mendonça (2001, 2002, 2004, 2010) incorporou a fragilidade dos espaços 

naturais com a vulnerabilidade social, congregando-as em uma Vulnerabilidade 

Socioambiental. Esta noção é definida pela situação em que espaços naturais 

frágeis são ocupados por populações que não tem meios próprios ou auxílio externo 

efetivo para resistir e superar as adversidades dos ambientes dos quais se 

apropriaram, de modo que as mesmas coexistem com os riscos (DESCHAMPS, 

2004; ZANELLA et al., 2009). 

Nestes casos, a vulnerabilidade carrega consigo uma noção de 

espacialidade, pois através de um conjunto de agentes e objetos geográficos há a 

construção de espaços em diferentes níveis de risco. Desta forma, ela não 

apresenta uma homogeneidade espacial, mas é mais intensa em porções 

específicas onde se concatenam fatores que a ampliam, resultando em uma 

distribuição espacial dos riscos naturais que revela a segregação socioespacial e 

socioambiental de uma sociedade.  

Nas cidades esta afirmativa é mais evidente, pois é notório que as 

desigualdades produzem espaços geográficos mais e menos vulneráveis aos 

fenômenos naturais, bem como a outros perigos de diversas ordens, expondo as 

formas de privação em que vivem parte da sociedade urbana. Cardoso (2011) 

aponta que a desigualdade de acesso às condições de vida também se manifesta 

como desigualdade ambiental, tendo em vista que as populações com menor poder 

aquisitivo tendem a se localizar nos ambientes frágeis. Tais áreas, geralmente, são 

ocupadas por famílias que não possuem recursos de qualquer natureza para 

responderem adequadamente à ocorrência de um evento natural adverso 

(DESCHAMPS, 2004).  

No entanto, não se deve negligenciar a vulnerabilidade presente no 

espaço rural, uma vez que os problemas gerados nas vidas das pessoas são 

igualmente lacerantes. No NEB, por exemplo, a vulnerabilidade da porção 
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majoritária da população sertaneja foi produzida e fortalecida no decorrer de um 

longo processo de uso e ocupação dos espaços naturais fundamentado em uma 

lógica de exploração dos recursos naturais e de submissão dos sertanejos, seja 

através da exploração de sua força de trabalho, da subordinação social ou outras 

tantas formas de violência física, moral e econômica praticadas pelas elites. Como 

resultado, houve e ainda há um pauperismo constante da população sertaneja, 

facialmente agravada pela ocorrência periódica das secas (evento normal no 

domínio natural do semiárido), que frequentemente desestruturam os espaços rurais 

nordestinos. Por outro lado, uso dos espaços naturais mais favoráveis às práticas 

econômicas, aliado a concentração fundiária, a manutenção da estrutura política 

existente e os relações tradicionais de paternalismo potencializaram o domínio das 

elites locais e regionais. 

Thouret (2007) afirma que a pobreza constitui um triplo fator de risco. Ela 

favorece que as pessoas habitem áreas economicamente mais acessíveis, por 

serem espaços de risco, por outro lado ela domina as preocupações do cotidiano 

dos indivíduos que não tem meios econômicos e nem tempo para preservar o meio 

ambiente. Por fim, induz a degradação ambiental como forma de atender as suas 

necessidades. 

No contexto dos riscos, outro aspecto importante é que a vulnerabilidade 

é específica a um determinado perigo. Em outras palavras, os fatores que constroem 

a vulnerabilidade a um fenômeno podem ter outra importância em relação a outro 

evento adverso. Exemplifica-se com o fator qualidade da habitação. Ela pode ser um 

elemento importante para análise da vulnerabilidade frente àqueles eventos 

relacionados ao excesso hídrico e às epidemias, contudo tem destaque menor em 

relação à seca. 

Posto isto, a avaliação das múltiplas dimensões da vulnerabilidade é parte 

integral dos processos de gestão dos riscos naturais, ao ser uma das bases 

fundamentais para elaboração de estratégias para a prevenção e preparação aos 

efeitos adversos característicos do tempo presente, bem como para aqueles 

esperados no futuro, tais como aquelas relativas às mudanças climáticas globais. 

Os estudos da vulnerabilidade à variabilidade do clima são um campo de 

investigação relativamente incipiente, de modo que ainda demandam trabalhos com 

aporte sistêmico e diálogo profícuo entre pesquisadores de diversas áreas, tendo em 

vista que o entendimento desta problemática, bem como da elaboração de 
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resoluções, inicia-se a partir de análises multifacetadas, multiescalares e complexas 

(MARTINS; FERREIRA, 2012). 

Basicamente, a compreensão da vulnerabilidade aos perigos naturais 

envolve a análise de quatro componentes, são eles: exposição, resistência, 

resiliência e capacidade de adaptação. 

No caso dos riscos naturais, a exposição está relacionada à sobreposição 

espacial de um sistema social vulnerável e de um perigo natural. Deste modo, ocorre 

quando um potencial evento ou conjunto de eventos naturais adversos têm uma 

localização e abrangência geográfica conhecida e sobre a qual existem indivíduos 

ou bens presentes. 

Já a resistência consiste em um estado determinado por uma série de 

fatores, os quais tornam os indivíduos e os grupos sociais mais ou menos propensos 

para resistir às adversidades ocasionadas pelo fenômeno natural. Cada sistema 

social tem o seu próprio limite de resistência, dado pela combinação destes fatores e 

sua relação como a magnitude e evolução do evento adverso. Quando os impactos 

produzidos rompem esse limite de resistência há a instalação da crise, determinada 

pela magnitude dos danos ocasionados. Aqui também deve ser considerada a 

capacidade de ajustamento frente às adversidades naturais. 

Após a constituição da situação de crise, as ações empreendidas com 

intuito de superar este estado irão expressar o nível de resiliência e a capacidade de 

adaptação ao risco do grupo social/indivíduo impactado. 

Oriundo da Física, o conceito de resiliência tem origem a partir de 

experimentos desenvolvidos por Thomas Young, em 1807. Tais aferições resultaram 

na elaboração do Módulo de Young, parâmetro mecânico que determina a rigidez e 

a capacidade de um material em deformar-se e restaurar sua forma original 

(OLIVEIRA, 2012).  

Entretanto, na atualidade, a resiliência está presente em vários campos 

do saber, especialmente na psicologia, na educação e na pesquisa relativa aos 

riscos. Nesta última, é entendida como a capacidade de um sistema social em 

absorver alterações e retornar às condições anteriores, de maneira a restabelecer a 

normalidade. Assim, em sua origem, está relacionada à competência que um 

sistema tem de retomar a estabilidade, independente da execução ou não de ações 

que visem a redução da vulnerabilidade.  
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Mendonça (2010) argumenta que em parte considerável dos países 

subdesenvolvidos não se deve adotar medidas que retornem ao estado anterior à 

ocorrência de um desastre, uma vez que: 

 
[...] as condições pré-existentes de grande parte das populações e 
cidades dos países não desenvolvidos já são extremamente 
excludentes, injustas e degradadas antes mesmo da ocorrência de 
qualquer evento adverso ou extremo – hazards. Muitas das situações 
pré-existentes constituem realidades compostas, em si mesmas, de 
total risco e vulnerabilidades diversas a eles, não sendo recomendado 
o retorno às mesmas (MENDONÇA, 2010, p. 158). 
 

Entretanto, o retorno às mesmas condições de vulnerabilidade antes dos 

desastres é recorrente no contexto da gestão dos riscos destes países, bem como 

em parcela daqueles considerados desenvolvidos, mas que tem indivíduos excluídos 

do padrão de vida provido de amenidades (veja-se o exemplo do furacão Katrina e 

os seus impactos nos Estados Unidos). Desta forma, consiste em uma condição 

favorável à perpetuação da situação de risco. 

Neste contexto, não se deve restringir a resiliência a capacidade de 

retorno à normalidade de um sistema, mas deve-se buscar uma situação de melhor 

bem-estar em relação ao estado pré-existente. Logo, adentra-se no campo da 

capacidade de adaptação aos riscos. 

A capacidade adaptativa é a habilidade que um sistema/indivíduo possui 

em modificar suas características estruturais e funcionais na intensão de melhor lidar 

(coping capacity) com os possíveis danos conhecidos ou previstos, refletindo na 

redução da vulnerabilidade e na melhoria do estado de bem-estar (ABGER et al., 

2004; MARTINS; FERREIRA, 2012). 

Posto isto, afirma-se que a redução da vulnerabilidade é o caminho mais 

profícuo para a minimização dos riscos de desastres, haja vista que a maioria dos 

fenômenos naturais tem intensidades que escapam a capacidade de intervenção 

humana. Além disso, tais mudanças na cadeia estruturante da vulnerabilidade não 

afetam apenas ao estado de fragilidade aos processos naturais a que está 

submetida parcela da população, mas atingem, sobretudo, a estrutura econômica-

social ao garantir melhorias das condições de bem-estar e seguridade. 
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2.2.4 Os riscos naturais e as condicionantes do meio natural 

 

Os desastres naturais têm a particularidade de relacionar-se com a 

superfície terrestre, seja ela em estado original, seja alterada pelo uso. Veja-se o 

exemplo dos deslizamentos. Sabe-se que este perigo é dependente das condições 

físicas de um terreno (declividade, espessura do manto de alteração, 

comportamento da precipitação), podendo ser agravado pelo grau de degradação 

ambiental (desmatamento, ocupação irregular). Neste sentido, as características do 

espaço natural podem intensificar ou não a ocorrência e a magnitude de um evento 

potencialmente danoso. 

Desta forma, além de considerar o processo gerador do perigo e da 

vulnerabilidade, também deve ser analisada a incidência espacial do evento adverso 

(suscetibilidade) e sua relação com os elementos estruturantes das unidades 

espaciais naturais (fragilidade). 

Nas ciências da natureza, as noções de suscetibilidade, vulnerabilidade 

natural, vulnerabilidade ambiental e fragilidade consistiram em categorias de análise 

para expressar a dinâmica ambiental da superfície terrestre, por meio da 

investigação dos elementos naturais que compõem cada unidade espacial. Não 

obstante, não existe um limite bem definido e um consenso na comunidade científica 

entre o campo de ação de cada termo. Todavia, em todos são notáveis certas 

características, como espacialidade, estruturalidade e inter-relacionalidade. 

No que concerne à espacialidade, as pesquisas assentaram-se na 

investigação de porções espaciais com intuito de definir a estrutura e a 

funcionalidade de cada uma. Assim, receberam diferentes denominações conforme 

a linha de análise adotada, tais como: geossistema, unidade ecodinâmica, unidade 

ambiental, sistema ambiental, dentre outras. 

Já a estrutura parte de uma análise horizontal, onde são apresentados os 

elementos que compõem cada unidade. Tradicionalmente, aqueles que integram o 

sistema físico-natural foram considerados hierarquicamente superiores em relação 

aos sistemas biótico e social. Outras vezes, a ação humana é posta na análise mais 

como um interventor da dinâmica dos sistemas naturais do que componente do meio 

(CLAUDINO-SALES, 2004).  
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Por fim, a inter-relacionidade expressa como cada unidade é um produto 

singular, cuja gênese remete as interações estabelecidas entre os seus elementos 

estruturantes e pelas trocas com as unidades do entorno. 

No Brasil, Tricart (1977) publicou a Ecodinâmica, principal referência nos 

estudos de vulnerabilidade natural e a definiu como o maior ou menor estágio de 

estabilidade/instabilidade dos elementos físicos e bióticos, frente à dinâmica dos 

processos morfopedogenéticos e de fitosucessão, atuantes em cada unidade 

ecodinâmica. Seguindo esta orientação, Ross (1994) propôs uma metodologia para 

a análise empírica da fragilidade ambiental, onde foram definidas classes baseadas 

em uma matriz que considera a relação relevo/solo/cobertura vegetal. 

A vulnerabilidade natural foi estudada através da integração dos 

elementos naturais (clima, rocha, relevo, solo e vegetação) presentes em unidades 

espaciais. Frequentemente, elegiam-se aqueles de maior importância na formação 

de espaços naturalmente vulneráveis (GRIGIO, 2003; OLÍMPIO; ZANELLA, 2012).  

Outros autores também consideram a atividade antropogênica enquanto 

agente modificador do padrão habitual das interações naturais. Nesta perspectiva 

estão os trabalhos de Santos e Caldeyro (2007), Grigio (2003) e Olímpio e Zanella 

(2012), circunstância ambiental cujos autores denominaram vulnerabilidade 

ambiental. Sobre o mesmo princípio, Santos e Ross (2012) analisaram a fragilidade 

do ambiente através da classificação de unidades espaciais, segundo a dinâmica 

natural e o grau de intervenção humana. 

Na literatura portuguesa, a suscetibilidade encontra-se definida como a 

incidência espacial do perigo, dada pela propensão de uma área em ser afetada por 

um evento, em função das propriedades genéticas e evolutivas desse evento e dos 

fatores da superfície terrestre que condicionam um maior ou menor grau de 

vulnerabilidade a este fenômeno (JULIÃO et al., 2009). 

Portanto, o contexto natural de uma região é um fator condicionante ao 

intensificar ou minimizar o potencial destrutivo de um evento natural adverso, bem 

como para a gênese de eventos de ordem indireta. Logo, para a gestão do risco o 

exame do quadro natural é uma etapa fundamental para o planejamento territorial 

visando a redução da exposição dos grupos sociais. 
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2.2.5 Da probabilidade a realidade: o desastre 

 

Se o risco é uma situação percebida enquanto probabilidade de perdas, o 

desastre refere-se à própria materialização desta condição, dada por uma série de 

impactos que põem em evidência a magnitude de um evento e a sua relação com a 

vulnerabilidade de um sistema afetado (FIGURA 8). Portanto, o desastre apenas 

surge quando os danos gerados rompem a capacidade de gestão da sociedade 

impactada (VEYRET; RICHEMOND, 2007), de modo que ela não possui os meios 

para superar a crise estabelecida (FIGURA 9). 

 

Figura 8 – Diferenças conceituais entre riscos e desastres naturais 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No Brasil, o Glossário de Defesa Civil Estudos de Riscos e Medicina de 

Desastres define desastre como o “resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos 

humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais” (CASTRO, MOURA, CALHEIROS, 2004, p. 190). 
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Figura 9 – Gênese dos desastres naturais 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O cerne deste conceito está nos resultados negativos ocasionados pela 

interação entre os eventos adversos e o ecossistema vulnerável, de modo que o 

desastre não se encontra, exclusivamente, ligado aos episódios de magnitude 

extrema e de evolução abrupta. Por outro lado, observa-se uma má interpretação 

acerca do sistema receptor dos impactos ao denomina-lo de ecossistema, unidade 

natural centrada na dinâmica biológica. Embora este aspecto seja de extrema 

importância, a gênese dos desastres não pode focar somente o quadro biofísico, 

muito menos nos elementos biológicos, mas deve envolver estes e, principalmente, 

os fatores de vulnerabilidade do sistema social afetado. 

Em nível mundial, a ONU conceituou desastre (disaster) como uma séria 

perturbação na funcionalidade de uma comunidade/sociedade causando 

generalizadas perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais, as quais 

excedem a capacidade de lidar da entidade afetada (UN/ISDR, 2004). Seguindo esta 

perspectiva, a Instrução Normativa n° 1 de 24.08.2012, do Ministério da Integração 

Nacional, definiu desastre como o (BRASIL, 2012b): 

 
resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 
sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao 
funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo 
extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou 
ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema 
usando meios próprio (BRASIL, 2012, p. 30). 
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Assim, observa-se uso do termo “cenário vulnerável”, que é mais coerente 

com as discussões acerca dos riscos e desastres. Além disso, avança ao considerar, 

explicitamente, a capacidade de lidar do ente afetado, dada pela perturbação do 

funcionamento da sociedade. Este instrumento legal também reiterou que o 

reconhecimento oficial de desastres é determinado pela decretação de Situação de 

Emergência (SE) ou Estado de Calamidade Pública (ECP), diferenciadas entre si 

pela intensidade da crise estabelecida. 

Por sua vez, o Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

(CRED, 2015) considerou que um evento toma porte de desastre quando apresenta 

pelo menos uma das seguintes situações: 10 ou mais vítimas fatais; 100 ou mais 

pessoas afetadas; Decretação de Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública; ou Pedido de assistência internacional. 

É neste contexto que se fazem necessários os estudos sobre riscos e 

desastres naturais, pois ao buscarem soluções para a problemática evidenciada há 

a produção do conhecimento e o fomento ao debate na sociedade como um todo. 

Ademais, a pesquisa no entorno dos riscos naturais é um mecanismos de aceitação 

social e compreensão dos leigos sobre as circunstâncias que favorecem ou inibem a 

formação do risco. 

 

2.2.5.1 Panorama dos desastres naturais 

 

No tempo presente não é exagero afirmar que os desastres naturais são 

fenômenos do cotidiano, pois além de estarem cada vez mais frequentes e danosos, 

tornaram-se elemento constante nos meios de comunicação, haja vista que o nível 

de globalização atual vem permitido a intensa e rápida troca de informações.  

Tal afirmativa é mais evidente naqueles desastres que direta e 

indiretamente estão relacionados à dinâmica climática, uma vez que a previsão de 

eventos naturais extremos é relativamente precisa, de modo que é possível saber 

quais espaços, pessoas e bens serão impactados por um fenômeno adverso 

manifestado em um espaço distante. 

Para Nunes (2015) todos os seres humanos correm o risco de serem 

vitimamos por alguma calamidade no decorrer de suas vidas. Como a autora lembra 

qualquer porção da superfície terrestre é passível de ocorrência de um desastre e 

que a mobilidade crescente contribui para que as pessoas possam estar em um 
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lugar errado, ou seja, naquele no momento em que o fenômeno adverso ocorre. 

Entretanto, algumas localidades são mais afetadas em virtude dos fenômenos 

adversos característicos daquele meio ou das condições de vulnerabilidade 

existente (MARCELINO, 2008). 

Nas últimas décadas houve um incremento da sistematização dos 

desastres naturais em escala global e nacional. No primeiro caso destaca-se o 

banco de dados do Emergency Events Database (EM-DAT). O mesmo conta com 

registros históricos dos desastres naturais, tecnológicos e complexos desde 1900 

até o presente. Para os desastres naturais há o registro de 13.758 episódios 

registrados (CRED, 2015) (TABELA 1).  

 

Tabela 1 – Tipologia de desastres naturais no EM-DAT entre 1900 a 2015 

Tipologia Num. de registros % 

Inundação 4.565 33,18 

Tempestade 3.853 28,01 

Epidemia 1.381 10,04 

Terremoto 1.301 9,46 

Seca 688 5,00 

Corrida de Lama 663 4,82 

Temperatura extrema 523 3,80 

Incêndio 398 2,89 

Vulcanismo 241 1,75 

Infestação de insetos 86 0,63 

Movimento da massa 57 0,41 

Impacto
5
 1 0,01 

Acidente com animais
6
 1 0,01 

Total 13.759 100 

Fonte: EM-DAT. 

 

Desde montante, 33,18% foram produzidos por inundações e 28,01% por 

tempestades, sendo, deste modo, os mais frequentes no globo. Considerando as 

tipologias relacionadas às instabilidades atmosféricas/meteorológicas (seca, 

tempestade e temperatura extrema) tem-se 36,81% dos desastres registrados. 

                                                             
5
 A tipologia “impacto” utilizada pelo EM-DAT refere-se à danos causados por asteroides, meteoros e 

cometas, à medida que passam perto da Terra, entram na atmosfera ou atingem a superfície (CRED, 
2015). 
6
 O único registro do EM-DAT para tipologia “acidentes com animais” ocorreu em 2014, nas 

proximidades da cidade de Niamey, capital de Niger. Este episódio foi produzido pelo ataque de um 
hipopótamo a um barco que transportava pelo rio Niger cerca de 18 estudantes de 12 a 13 de idade. 
O ataque ocasionou a morte de 12 crianças e um adulto (THE GUARDIAN, 2014). 
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Especificamente sobre a seca, houve seu registro em 70 anos, ocasionando 688 

(5,00%) episódios, sendo assim o quinto evento mais frequente. 

Embora este banco de dados possua informações desde a década de 

1900, é a partir da segunda metade dos anos 1970 que houve uma maior 

categorização e sistematização do registro das informações e, como visto, também 

ocorreu uma ampliação dos meios de obtê-las. Neste âmbito, a figura 10 ilustra a 

distribuição espacial dos registros do EM-DAT entre os países do globo para o 

período de 1976 a 2005. 

 
Figura 10 – Número de desastres naturais por país entre 1976 a 2005 

 
Fonte: EM-DAT. World Maps. Disponível em <www.emdat.be/world-maps>. 
Acessado em: 03 de abr. 2016. Legenda: amarelo - entre 0 a 29 episódios de 
desastres naturais; laranja – entre 30 a 119 episódios. Vermelho – mais de 119 
episódios.  

 
Com efeito, é possível observar uma maior frequência de desastres em 

países da Ásia e Oceania, além dos Estados Unidos e México no continente 

americano. No entanto, convém ressaltar, que tais dados podem estar 

subestimados, haja vista que em países menos desenvolvidos a sistematização dos 

registros não foi uma preocupação constante dos governos. Por seu turno, é fato 

conhecido que alguns países mascaram as estatísticas na intensão de não propagar 

notícias negativas e, assim, limitar a divulgação de argumentos contra os sistemas 

políticos neles vigentes. 

http://www.emdat.be/world-maps


57 

Marcelino (2008) analisou os dados do referido banco entre os anos de 

1900 a 2006 e constatou que o continente asiático possuiu o maior número de 

registros, com 3.699 registros, seguido pelo americano com 2.416 (FIGURA 11). 

Além disso, verificou que mais de 70% dos registros ocorreram em países em 

desenvolvimento. 

 

Figura 11 – Distribuição dos desastres naturais, por continente (1900-2006) 

 
Legenda: IN – inundação; ES – escorregamento; TE – tempestade; SE – seca; TX – temperatura 
extrema; IF – incêndio florestal; VU – vulcanismo; TR – Terremoto; RE – ressaca. Fonte: Marcelino 
(2008). 

 
No que concerne ao número de atingidos, as figuras 12, 13 e 14 

apresentam a sua distribuição espacial entre os decênios de 1976 a 1985, 1986 a 

1995 e 1996 a 2005, respectivamente. 
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Figura 12 – Atingidos por desastres naturais entre 1976 a 1985, por 100.000 
habitantes  

 
Fonte: EM-DAT. World Maps. Disponível em <www.emdat.be/world-maps>. Acessado em: 03 de abr. 
2016. Legenda: amarelo - entre 0 a 999 atingidos; laranja – entre 1.000 a 4.999 atingidos. Vermelho – 
mais de 4.999 atingidos.  
 
 

Figura 13 – Número de atingidos por desastres naturais entre 1986 a 1995, por 
100.000 habitantes  

 
Fonte: EM-DAT. World Maps. Disponível em <www.emdat.be/world-maps>. Acessado em: 03 de abr. 
2016. Legenda: amarelo - entre 0 a 999 atingidos; laranja – entre 1.000 a 4.999 atingidos. Vermelho – 
mais de 4.999 atingidos.  

 
 
 

http://www.emdat.be/world-maps
http://www.emdat.be/world-maps
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Figura 14 – Número de atingidos por desastres naturais entre 1996 a 2005, por 
100.000 habitantes  

 
Fonte: EM-DAT. World Maps. Disponível em <www.emdat.be/world-maps>. Acessado em: 03 de abr. 
2016. Legenda: amarelo - entre 0 a 999 atingidos; laranja – entre 1.000 a 4.999 atingidos; Vermelho – 
mais de 4.999 atingidos.  

 

A análise dos cartogramas indica que a frequência de desastres de um 

país não implica necessariamente em uma grande quantidade de afetados. Por 

certo, a constituição de um desastre não depende, exclusivamente, que o evento 

natural extremo atinja um significativo montante de indivíduos, pois em função das 

características do meio impactado e da própria natureza do fenômeno os danos 

gerados podem afetar mais a vida e a saúde das pessoas, a estrutura econômica, a 

qualidade ambiental ou o funcionamento dos serviços essenciais. 

Nos três decênios, a quantidade de atingidos em países mais 

desenvolvidos, como Estados Unidos e Rússia, estive classificada na classe menos 

agravante, mesmo considerando que ambos têm populações muito expressivas e 

que segundo os dados do EM-DAT são frequentemente impactados por desastres. 

Neste caso, provavelmente os danos que motivaram a situação de desastre foram 

decorrentes de desequilíbrios nos sistemas de serviços básicos e da magnitude de 

prejuízos econômicos gerados. 

Considerando apenas a classe de maior frequência de desastres naturais, 

apenas Bangladesh na Ásia e Djibouti da África estão presentes nos três decênios 

http://www.emdat.be/world-maps
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analisados. Também se observa uma concentração constante da mencionada 

classe no sul e sudeste asiático, incluindo a Índia, Camboja, Laos e China.  

Na figura 15 há a representação espacial dos registros de atingidos por 

desastres naturais durante o período de 1976 a 2005. Comparando-a com a 

frequência de desastres (FIGURA 10), constata-se que há uma relação direta entre 

a quantidade de desastres e o montante de indivíduos vulneráveis no sul e sudeste 

asiático. Não obstante, a América do Norte, a Europa, o Japão e a Austrália 

encontram-se na classe menos severa, de modo que os fatores que promoveram a 

formação da crise são de natureza econômica e estrutural. Observa-se uma situação 

preocupante em países que possuem uma baixa frequência de desastres, mas um 

alto número vítimas, a exemplo de Mauritânia, Niger e Malawi, todos na África. Neste 

caso, é possível que dados estejam subestimados, em razão da mínima capacidade 

de gestão institucional destas nações. Por outro lado, também pode indicar o 

elevado nível de vulnerabilidade, ao verificarem-se quantidades expressivas de 

impactados. 

 

Figura 15 – Número de vítimas de desastres naturais por 100.000 habitantes entre 
1976 a 2005 

 
Fonte: EM-DAT. World Maps. Disponível em <www.emdat.be/world-maps>. 
Acessado em: 03 de abr. 2016. Legenda: amarelo - entre 0 a 999 mortes e pessoas 
afetadas; laranja – entre 1.000 a 4.999; Vermelho – mais de 4.999.  

 

http://www.emdat.be/world-maps
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Nunes (2015) traçou o panorama dos desastres naturais ocorridos nos 

países sul-americanos entre 1960 a 2009 a partir do levantamento dos dados 

contidos no banco do EM-DAT. A autora chegou a 863 registros, classificados em 

dez tipologias, a saber: seca, extrema temperatura, tempestade, inundação, 

movimento de massa seca, movimento de massa úmida, terremoto, vulcanismo, 

incêndio e epidemia (TABELA 2). Em termos de frequência de registro, aqueles 

motivados por eventos hidrometeorológicos e climáticos foram mais comuns, 

abrangendo 78,4% dos dados. Dentre os quais estão as inundações, fenômeno mais 

frequente (44,7%), e as secas (5,8%), que é apenas o sexto evento mais frequente. 

No que tange aos países mais afetados, destaca-se o Brasil com 24,7% 

do universo levantado, seguindo pelo Chile (16,1%) e Peru (15,2%). No primeiro, 

sobressai-se a ampla maioria de desastres naturais relacionadas às inundações que 

representam 72,7% dos registros, ao passo que as secas apenas abrangem 8,4%. 

 

Tabela 2 – Desastres naturais discriminados por tipos e por país da América do Sul 
(1960-2009) 

Tipologia 
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Seca 2 9 15 2 1 3 2 0 6 8 0 1 1 50 5,8 

Extremo de 
temperatura 7 3 7 5 0 0 0 0 2 6 0 3 0 33 3,8 

Inundação 45 32 101 26 60 22 6 1 15 39 3 12 24 386 44,7 

Movimento de massa 
seca 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0,7 

Movimento de massa 
úmida 3 5 21 4 33 10 1 0 0 28 0 0 4 109 12,6 

Incêndio 5 3 3 6 2 2 0 0 1 1 0 0 0 23 2,7 

Tempestade 17 2 15 13 7 0 0 0 4 3 0 6 3 70 8,1 

Terremoto 3 3 2 14 21 11 0 0 0 31 0 0 7 92 10,7 

Vulcanismo 2 0 0 5 10 10 0 0 0 2 0 0 0 29 3,4 

Epidemia 2 11 15 1 2 11 0 0 6 11 0 0 6 65 7,5 

Hidrometeorológicos 
e climáticos 79 54 162 56 106 38 9 1 28 87 3 22 32 677 78,4 

Geofísicos 5 3 2 19 31 21 0 0 0 33 0 0 7 121 14,0 

Biológicos 2 11 15 1 2 11 0 0 6 11 0 0 6 65 7,5 

Total 86 68 179 76 139 70 9 1 34 131 3 22 45 863 100,0 

Fonte: Nunes (2015, p. 61). 

 

Também verificou que quase 80% dos desastres e dos prejuízos 

econômicos foram motivados por eventos de caráter hidrometeorológicos e 

climáticos, os quais responderam por pouco menos de 90% dos afetados. Todavia, 
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os fenômenos geofísicos ocasionaram um maior número de mortes. As inundações 

produziram mais perdas econômicas, enquanto as secas afetaram mais pessoas, 

embora tenham causado poucos óbitos (TABELA 3). 

Uma análise mais descuidada dos dados pode gerar, a princípio, a falsa 

impressão que a seca é uma tipologia menos agravante em relação a outras, como 

as inundações e os terremotos, pois geram menos prejuízos econômicos e mortes. 

Contudo, isto é inverdade, pois a comportamento evolutivo do fenômeno da seca 

proporciona uma imagem menos agressiva em um primeiro momento. A crise 

instalada pela escassez hídrica é gerada gradualmente, pois à medida que as 

chuvas não ocorrem ou são inferiores à normalidade, a situação torna-se 

progressivamente mais severa até produzir rupturas na estrutura econômica e 

social. 

 
Tabela 3 – Desastres naturais discriminados por tipo e suas consequências na 

América do Sul entre as décadas de 1960 a 2000 

Tipologia Eventos % Mortos % Afetados % 
Prejuízos 
(10

5
 US$) 

% 

Seca 50 5,8 36 0,0 56.767.903 41,0 66.404,0 15,1 

Extremo de temperatura 33 3,8 1.316 0,7 4.980.671 3,6 10.950,0 2,5 

Inundação 386 44,7 43.717 24,4 52.525.164 38,0 233.120,4 52,9 

Movimento de massa 
seca 

6 0,7 2.307 1,3 2.411 0,0 2.000,0 0,5 

Movimento de massa 
úmida 

109 12,6 8.937 5,0 5.441.248 3,9 20.217,3 4,6 

Incêndio 23 2,7 54 0,0 302.437 0,2 6.460,0 1,5 

Tempestade 70 8,1 1.578 0,9 1.746.512 1,3 6.198,8 1,4 

Terremoto 92 10,7 84.596 47,1 14.091.233 10,2 83.542,8 19,0 

Vulcanismo 29 3,4 21.842 12,2 749.597 0,5 11.759,8 2,7 

Epidemia 65 7,5 15.085 8,4 1.743.022 1,3 0,0 0,0 

Hidrometeorológicos e 
climáticos 

677 78,4 57.945 32,3 121.766.346 88,0 345.350,2 78,4 

Geofísicos 121 14,0 106.438 59,3 14.840.830 10,7 95.302,6 21,6 

Biológicos 65 7,5 15.085 8,4 1.743.022 1,3 0,0 0,0 

Total 863 100,0 179.468 100,0 138.350.198 100,0 440.652,8 100,0 

Fonte: Nunes (2015). 

 

No computo das pessoas atingidas, os indivíduos impactados pelas secas 

normalmente integram a classe “afetada”, que é por definição a mais abrangente 

(FIGURA 16). Por outro lado, são raros os registros nas classes “mortos”, 

“desalojados” e “desabrigados”, devido às próprias características evolutivas do 

fenômeno em apreço. A princípio, é improvável que alguém morra diretamente do 
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impacto da seca. Tal fato pode ocorrer obviamente, porém de forma indireta, através 

do agravamento das condições sanitárias e alimentares do indivíduo. 

 

Figura 16 - Atingidos por desastres naturais, por tipologias e por país da América do 
Sul (1960-2009), em percentagem 

 
Fonte: baseado em Nunes (2009). 

 

Com respeito ao Brasil, a UFSC (2012) publicou o Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais a partir da catalogação de documentos oficiais de registro de 

desastres emitidos entre 1991 a 2010. Os dados confirmam que houve um aumento 

na quantidade desastres na última década, abrangendo 73% dos registros. Porém, 

pode se afirmar que este resultado além de indicar o crescimento real da ocorrência 

de desastres naturais, também está relacionando a melhoria na identificação e 

catalogação do sistema da defesa civil. 

Conforme a metodologia utilizada, no período entre 1991 a 2010 foram 

registrados 31.909 documentos oficiais com registro de ocorrências de desastres 

naturais. A figura 17 espacializa a distribuição deste desastres, onde a intensidade 

das cores corresponde a frequência de registros.  
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Figura 17 – Frequência de desastres naturais no Brasil no período de 1991 a 2010 

 
Fonte: UFSC (2012). 

 

Verifica-se que existe uma regionalização de áreas com maiores e 

menores frequências de desastres naturais com registros oficiais. Em uma análise 

entre as regiões observa-se que (UFSC, 2012): 

 
Na Região Norte a maior frequência concentra-se no Estado do 
Pará, mais especificamente na porção centro-norte. No 
Nordeste, a mancha de recorrência engloba a maior parte dos 
Estados da região, com exceção do Maranhão e oeste baiano. 
A Região Centro-Oeste é a que apresenta áreas com menos 
frequência, concentrando-se apenas no noroeste do Estado do 
Mato Grosso. No Sudeste do país, o norte mineiro, o norte do 
Rio de Janeiro, bem como praticamente todo o Estado do 
Espírito Santo apresentam-se como áreas de maior frequência 
de desastres. No Sul brasileiro, as maiores frequências 
abrangem o sudoeste do Rio Grande do Sul e, praticamente, 
toda a extensão territorial do Estado de Santa Catarina (UFSC, 
2012, p. 85). 

 

Com respeito à tipologia, os desastres deflagrados pelos movimentos de 

massa apresentaram o maior crescimento entre as décadas de 1990 e 2000 (24 

vezes), enquanto as secas e estiagem cresceram apenas 2,7 vezes, de modo que 

ficaram abaixo do aumento médio nacional de 6,0 vezes (UFSC, 2012). Entretanto, 
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foi o desastre que mais atingiu indivíduos, abarcando 50,34% dos registros de 

afetados. 

Cada região possui desastres que são mais marcantes. Na figura 18 este 

fato é evidente ao expor a distribuição das tipologias de desastres por região. 

Exemplo disto, é que no Nordeste a percentagem de secas e estiagem é mais 

expressiva, enquanto no Norte, Sudeste e Centro-oeste a maioria dos desastres 

está relacionada à dinâmica das inundações. Há uma maior diversidade de 

tipologias nas regiões Norte e Centro-oeste. Já os episódios meteorológicos de 

geada e granizo são mais presentes no Sul do Brasil. 

 

Figura 18 – Distribuição das tipologias dos desastres naturais no Brasil no período 
de 1991 a 2010 

 
Fonte: UFSC (2012). 

 

A figura 19 expõe a distribuição espacial dos desastres impulsionados por 

secas e estiagens nas décadas de 1900 e 2000, por mesorregião. Observa-se que a 

região Nordeste é mais impactada (59,30%), seguida pela região Sul (25,06%). No 

Sudeste o norte de Minas Gerais destaca-se pela maior frequência. Por outro lado, 

as regiões Norte e Centro-oeste, juntas, abrangeram apenas 2,24%. 
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Figura 19 – Desastres naturais causados por estiagem e seca no Brasil no período 
de 1991 a 2010

 
Fonte: UFSC (2012). 

 

2.3 Os fenômenos naturais estudados: secas e estiagens 

 

Essencialmente, as secas e as estiagem são fenômenos naturais, 

oriundos das condições climáticas regionais. Entretanto, os seus efeitos não o são, 

pois não é possível dissociar o fenômeno natural das repercussões na sociedade. 

Há, desta forma, uma face natural e outra humana que se imbricam (SOBRINHO, 

1982), produzindo adversidades sociais e econômicas, dependentes das 

características do sistema social. 

Tratando-se dos fenômenos de estiagem e seca é necessário distinguir as 

situações climáticas em que cada termo deve ser aplicado. O primeiro conceito trata 

do período do ano onde há uma redução das precipitações, contrapondo-se ao 

período chuvoso anual. 

Por seu turno, a seca é definida a partir da intensidade da redução das 

precipitações de um período em relação aos valores normais precipitados para uma 
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determinada região, sendo que estas condições normais são estabelecidas pela 

medição de uma série temporal representativa. 

A conceituação acima evidencia a seca como um fato natural, 

circunstância tratada na literatura com seca meteorológica. Não obstante, o termo 

seca também é apropriado para expressar situações originadas dos efeitos 

negativos induzidos pelo déficit hídrico. Assim, têm-se as secas agrícolas, 

hidrológicas e socioeconômicas. 

A primeira tem relação com o balanço hídrico do solo e é definida que 

pela indisponibilidade de água do solo para suprir as necessidades das culturas e 

pastagens. Normalmente, se manifesta logo após a seca meteorológica. A seca 

hidrológica é determinada pela deficiência da disponibilidade hídrica para o 

consumo. Já a seca socioeconômica diz respeito à situação em que a escassez de 

água afeta as atividades humanas, incapacitando a produção de bens e serviços. 

Portanto, essas definições estão relacionados à cada temática abordada, porém, em 

todos os casos são originadas dos impactos causados na sociedade pela redução 

das precipitações (SOUZA; LA CRUZ, 2015). 

No que concerne à temática dos desastres naturais, a seca é um 

fenômeno com características distintas, notadamente, pela forma como evoluem e 

pela abrangência dos impactos. 

A evolução de um fenômeno indica o período de manifestação do mesmo, 

iniciado na forma com ele deflagrado, passando pelo tempo de duração até a sua 

dispersão. A abrangência expressa a distribuição espacial das adversidades. 

Com relação às secas, elas são fenômenos difusos ou graduais, porque 

sua constituição enquanto um fenômeno natural ocorre lentamente, estendendo por 

um longo período, como meses ou até mesmo em uma sequência de ano de baixas 

precipitações. Isto implica em um agravamento progressivo das adversidades, pois 

os seus efeitos tendem a acumular-se no tempo. Desta maneira, podem não gerar 

impactos expressivos em um primeiro momento, mas a sua continuidade suscita em 

severas crises às estabilidades social, econômica e ambiental.  

Do mesmo modo, tanto o fenômeno natural, como os impactos ocorridos 

apresentam uma lenta dispersão. Neste último caso, a intensidade dos desvios 

pluviométricos e a capacidade de armazenar e gerir os recursos hídricos vão 

determinar a extensão temporal das adversidades. Com relação à abrangência 

espacial, as secas, diferente dos demais fenômenos, possuem um escala regional 
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de atuação, de forma que os impactos encontram-se dispersos por uma grande 

área. 

Outra característica singular da seca é que ela não agride diretamente a 

integridade física do homem, como ocorre com as inundações e os deslizamentos, 

mas promove a exaustão dos recursos essenciais a sua sobrevivência biológica e 

social. Para além da sede, a limitação de acesso à água produz o desmantelamento 

das atividades econômicas, restringindo a produção de recursos e impactando a 

estabilidade da renda e da ocupação dos trabalhadores.  

Neste cenário, a estrutura de oportunidades é mais seletiva, pois os 

recursos tendem a ser absorvidos pelos grupos sociais que estão propensos em 

obtê-los. A posse de amenidades, como terras produtivas e infraestrutura hídrica, 

está ligada ao poder econômico e político de grupos específicos, favorecendo o 

aprofundamento social entre os indivíduos que tem e os que não tem recursos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A execução das atividades para a construção e consolidação da pesquisa 

foi realizada segundo um roteiro metodológico de investigação composto de cinco 

etapas (FIGURA 20), as quais são descritas a seguir. 

 

3.1 Definição da área e objeto de estudo 

 

A etapa inicial propôs a delimitação da área de interesse e do fenômeno a 

ser investigado, para tanto se observaram os desastres naturais mais recorrentes no 

território brasileiro e quais os espaços eram mais frequentemente impactados. 

Foram consideradas as informações presentes nos bancos de dados nacionais e 

registros históricos, além das limitações à execução da pesquisa e a potencialidade 

à elaboração de resultados satisfatórios. Neste sentido, chegou-se ao desastre 

provocado pela escassez hídrica na região Nordeste do Brasil, espaço 

historicamente afetado por secas severas. 

 

3.2 Revisão da literatura 

 

A revisão da literatura consistiu no levantamento de publicações 

científicas, relatórios técnicos, levantamentos regionais, políticas públicas, entre 

outras, que versam sobre os temas de interesse da pesquisa, tais como os riscos 

naturais e os conceitos associados, a saber: desastre, suscetibilidade, fragilidade, 

vulnerabilidade, exposição, resistência, capacidade adaptativa e resiliência. Além 

disso, buscaram-se as publicações que tratam da origem e comportamento das 

secas, dinâmica dos sistemas naturais, os impactos atuais e pretéritos na sociedade 

nordestina, sua formação histórica e cultural, medidas de prevenção e mitigação 

empreendidas. 
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Figura 20 – Roteiro metodológico da pesquisa 

 
Fonte: baseado de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007). 

 

3.3 Coleta, organização e produção dos dados 

 

Nesta etapa foi levantado um conjunto de dados dos municípios do NEB, 

referentes aos âmbitos social, econômico, de infraestrutura básica e qualidade 

ambiental. Os mesmos foram selecionados a partir de sua importância no 

estabelecimento de crises ocasionadas pela escassez hídrica, de modo que são 

indicadores do estado de vulnerabilidade e das condições ambientais de cada 

município. Abaixo são apresentados os dados selecionados, seguido dos 

procedimentos operacionais para o processamento e organização das informações. 
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3.3.1 Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre 

 

Inicialmente, foram levantadas as Portarias de Reconhecimento de 

Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP) provocadas 

por desastres naturais ocorridos nos municípios do NEB. Neste trabalho as duas 

situações de crise acima citadas serão denominadas de Portarias de 

Reconhecimento de Situação de Desastre (PRSD). Tais informações foram 

disponibilizadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) por meio do 

Banco de Dados de Registro de Desastres (SEDEC, 2015). 

A Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 1 de 

24.08.2012 estabeleceu os procedimentos e critérios para a decretação de SE e 

ECP pelos entes federativos e para o reconhecimento federal da anormalidade. Este 

instrumento legal define SE e ECP, respectivamente, como: 

 
situação de emergência: situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, 
decretada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua 
capacidade de resposta (BRASIL, 2012, p. 30). 
 
estado de calamidade pública: situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, 
decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua 
capacidade de resposta (BRASIL, 2012, p. 30). 
 

De acordo com o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), as 

Portarias são o instrumento jurídico em que o Poder Executivo Federal, reconhece a 

SE ou ECP mediante requerimento do Poder Executivo Estadual, do Distrito Federal 

ou dos municípios afetados por desastres. Portanto, somente com este 

reconhecimento é que há a autorização da transferência de recursos7 da União para 

os demais entes federativos, objetivando a execução de ações de socorro, 

assistência às vítimas, restabelecimento dos serviços essenciais e reconstrução 

(BRASIL, 2010; UFSC, 2013). 

No que concerne ao recorte temporal, foi selecionado o período de 2003 a 

2014, haja vista que os dados para anos anteriores não foram validados pela 

instituição que os disponibilizam, em virtude da ausência e da inconsistência das 

informações catalogadas. 

                                                             
7
 Segundo a Instrução Normativa n° 01 de 24.08.2012, recursos são o “conjunto de bens materiais, 

humanos, institucionais e financeiros utilizáveis em caso de desastre e necessários para o 
restabelecimento da normalidade” (BRASIL, 2012b). 
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Estes dados passaram por avaliações objetivando a exclusão de 

repetições que poderiam superestimar algum fenômeno natural, sobretudo quando o 

padrão evolutivo é difuso. Além disso, considerando que os fenômenos de secas e 

estiagens apresentam um comportamento evolutivo que se estende por muitos 

meses de forma contínua, optou-se em eliminar aquelas Portarias que foram 

emitidas pela segunda vez ou mais para o mesmo município e mesmo ano. 

Também foram levantados os registros históricos de ocorrência de 

desastres naturais em escala menores. Em âmbito global foi utilizado o banco de 

dados do Emergency Events Datadase (EM-DAT), gerenciado pelo Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) e o qual possui registros 

desastres por países a partir de 1900 até o presente (CRED, 2015). 

 

3.3.2 Dados socioeconômicos e de infraestrutura 

 

A caracterização das condições demográficas, sociais e econômicas de 

um dado território, bem como o acesso aos serviços públicos básicos, a 

precariedade das habitações e a disponibilidade de infraestruturas são instrumentos 

fundamentais para avaliar o nível de vulnerabilidade de um sistema social. Com 

estas informações é possível estimar o quanto uma comunidade está exposta a um 

evento adverso, natural ou não, assim como indica a sua capacidade de resposta e 

de adaptação ao ser impactada. 

Considerando os fatores que mais contribuem para ampliar a 

vulnerabilidade às secas e estiagem, buscou-se a seleção de variáveis indicadoras 

desta circunstância a partir de critérios que permitam avaliar os níveis de resistência 

e da capacidade de adaptar-se. Para a efetivação desta etapa foram coletados os 

dados provenientes do censo demográfico de 2010 e do censo agropecuário de 

2006, ambos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Também foram empregados os dados de saúde disponibilizados pelo Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), vinculado ao Ministério da Saúde (BRASIL, 

2016). 
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3.3.3 Dados Meteorológicos 

 

Para a análise do comportamento pluviométrico mensal da região foram 

utilizados os mapas do Índice de Precipitação Padronizado (SPI, do inglês, Standard 

Precipitation Índex) elaborado pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

(FIGURA 21). 

 

Figura 21 – Mapa do Índice de Precipitação Padronizada 

 
Fonte: CPTEC e INPE (2015). 

 

A técnica do SPI foi desenvolvida por McKeel et al. (1993) em estudo para 

analisar a frequência e duração das secas no estado do Colorado, Estados Unidos 

da América. Atualmente é aplicada em várias instituições de previsão e 

monitoramento meteorológico e climático para definir estados de escassez ou 

excesso hídrico de determinado local, sendo uma importante ferramenta para o 

monitoramento das secas e das chuvas intensas (BLAIN; KAYANO, 2011). 

O SPI utiliza dados de precipitação mensal normatizada de séries 

históricas superiores a 30 trinta anos. De acordo com o autor, a precipitação 

padronizada é: 

 
simplesmente a diferença de precipitação a partir da média para um 
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período de tempo especificado, dividido pelo desvio padrão, onde a 
média e o desvio-padrão são determinados a partir dos registros do 
passado (MCKEEL et al., p. 15. Tradução nossa).  
 

A técnica também permite estabelecer o quanto a precipitação acumulada 

de um período afastou-se em relação às médias climatológicas por meio da 

definição de limiares. O quadro 1 ilustra os resultados do SPI e as categorias de 

excesso ou escassez hídrica, segundo a adaptação de CPTEC e INPE (2015).  

 

Quadro 1 – Valores do SPI e classes de escassez e excesso hídrico 
Categorias Valores de SPI 

Extremamente Úmido + 2.00 e acima 

Severamente Úmido + 1.50 a + 1.99 

Moderadamente Úmido + 1.00 a + 1.49 

Normal - 0.99 a + 0.99 

Moderadamente Seco - 1.00 a – 1.49 

Severamente Seco -1.50 a – 1.99 

Extremamente Seco - 2.00 e abaixo 

Fonte: adaptado de CPTEC e INPE (2015). 

 

Como observado, a seca inicia-se quanto os valores de SPI atingem -1.00 

e torna-se mais intensa à medida que os valores negativos aumentam. O mesmo 

princípio é adotado para o excesso hídrico, todavia, com valores positivos. 

Durante a manifestação das secas é esperado que cada elemento da 

superfície reaja diferentemente à progressiva redução da água acumulada. Por 

exemplo, o tempo necessário para culturas e pastos secarem é de um ou dois 

meses. Outros processos podem ser mais lentos como o ressecamento de lagoas e 

açudes de médio e pequeno porte. Grandes aquíferos e reservatórios podem resistir 

a muitos meses com precipitações abaixo das normais. Em vista disto, o SPI 

também pode representar escalas de tempo maiores a partir de precipitações 

acumuladas em 1, 3, 6, 12, 24 e 48 meses. Neste sentido, para caracterização 

pluviométrica dos anos selecionados optou-se em analisar os acumulados 

trimestrais, pois se admite que é o tempo necessário para que a maioria dos 

reservatórios naturais e artificiais sequem ou tenham armazenados baixos volumes 

de água, resultando no colapso do abastecimento dos municípios.  

Estas informações foram confrontadas com os dados sobre Temperatura 

da Superfície do Mar (TSM) do Pacífico e Atlântico tropicais e suas repercussões 

nos eventos de El Niño Oscilação Sul (ENOS) e do Dipolo do Atlântico, 

respectivamente. 
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A análise anual do comportamento do ENOS foi realizada por meio dos 

dados do Oceanic Niño Index (ONI), desenvolvido pelo Climate Prection Center 

(CPC), o qual indica a ocorrência de El Niño, La Niña ou de um estado de 

neutralidade para um período de três meses consecutivos (média móvel de três 

meses) (TABELA 4).  

 

Tabela 4 – Oceanic Niño Index para os anos de 2003 a 2014 

Anos DJF
8
 JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ 

2003 0.9 0.7 0.4 0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 

2004 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 

2005 0.7 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0 -0.1 0 -0.2 -0.5 -0.7 

2006 -0.7 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 

2007 0.7 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.6 -0.9 -1.1 -1.3 -1.3 

2008 -1.4 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.7 

2009 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.3 

2010 1.3 1.2 0.9 0.5 0.0 -0.4 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.4 -1.4 

2011 -1.3 -1.0 -0.7 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.6 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9 

2012 -0.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.2 

2013 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 

2014 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 

Fonte: CPC (2016). 

 

Neste índice considera-se que os valores iguais ou superiores a 0.5 são 

indicativos da manifestação do El Niño, enquanto os valores iguais ou inferiores a -

0.5 correspondem à ação de La Niña. Já o intervalo entre 0.4 a -0.4 é considerado 

neutro. O ONI também apresenta a magnitude de ambos os fenômenos, assim os 

valores entre 0.5 (-0.5) a 0.9 (-0.9) são fracos, entre 1.0 (-1.0) a 1,4 (-1.4) são 

moderados e os iguais ou maiores que 1.5 (-1.5) são fortes. As cores em vermelho e 

azul indicam que os eventos de El Niño e La Niña, respectivamente, se estenderam 

por, no mínimo, cinco meses consecutivos (CPC, 2016). 

Para análise do Dipolo do Atlântico foram empregadas estimativas da 

TSM do Atlântico tropical realizadas pela FUNCEME (IRD; FUNCEME, 2016). A 

figura 22 expõe a evolução temporal do dipolo para o período de 1998 a 2015, cujos 

dados foram obtidos a partir de observações de navios mercantis (linha vermelha) e 

das boias do projeto Pirata (linha azul). 

 

                                                             
8 As letras representam os meses do ano seguindo a ordem temporal. Assim, DJF corresponde a 

dezembro, janeiro e fevereiro, JFM significa janeiro, fevereiro e março e, assim, sucessivamente. 
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Figura 22 – Dipolo do TSM do Atlântico tropical 

 

Fonte: modificado de IRD; FUNCEME (2016). 

 

Para auxiliar as análises, também foram utilizadas imagens dos satélites 

meteorológicos Goes-12, Goes-13 e Meteosat 9 para visualização dos sistemas 

atmosféricos produtores de precipitação sobre o NEB. Estas informações foram 

disponibilizadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). 

Foram consultadas as séries históricas das estações meteorológicas do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

3.3.4 Organização e tratamento dos dados tabulares 

 

Após a seleção dos critérios e a aquisição dos dados, procedeu-se a o 

armazenamento nas tabelas no software LibreOffice Cal, com intuito de organizar as 

informações, realizar cálculos básicos e gerar gráficos. As análises estatísticas 

foram realizadas no software IBM SPSS Statistics 22. 
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3.4 Produção do material cartográfico 

 

A produção do material cartográfico foi iniciada pela coleta e seleção de 

dados georreferenciados em formado vetorial, disponibilizados ao público por 

instituições nacionais. 

Após a seleção, as informações foram pré-processadas no Sistema 

Informação Geográfica (SIG) ArcGIS 10. Primeiro, procedeu-se a padronização dos 

metadados. Assim, todos os arquivos passaram a possuir datum horizontal SIRGAS 

2000 e sistema de coordenadas geográficas. 

Na pesquisa, o principal emprego do SIG esteve relacionado ao 

procedimento operacional que permitiu que os dados tabulares quantitativos 

indicadores das vulnerabilidades dos municípios e da distribuição dos desastres 

naturais ocorridos fossem associados aos polígonos vetoriais georreferenciados dos 

municípios do NEB correspondentes. Em seguida, foram confeccionados mapas 

com a espacialização dos fenômenos ora estudados. 

Posteriormente, os dados selecionados, assim como aqueles que são 

produto desta tese, foram armazenados em um banco de dados de informações 

geográficas. Este esquema metodológico permitiu a melhor organização dos dados 

geográficos, visando a diminuição de erros nos produtos cartográficos. 

  

3.5 Índices de Avaliação 

 

As investigações sobre os riscos, vulnerabilidade, suscetibilidade, perigos 

e demais noções aplicáveis foram estudadas por diversas perspectivas teórico-

metodológicas, passando por métodos dedutivos e indutivos que conjuntamente 

alicerçaram e alavancaram o conhecimento científico sobre a temática em nível 

global, sobretudo ao transpassar a avaliação setorial das condições de bem-estar 

das pessoas e dos episódios extremos da natureza. Inclusive, obteve a atenção das 

instituições ao demandarem estudos com intuito de verificar a situação vivenciada 

pela população e os meios possíveis para superar este contexto de desproteção. 

Para, em seguida, subsidiarem os programas de governança e a legislação.  

Dentre os procedimentos de avaliação empregados, a construção de 

índices é um dos instrumentos de pesquisa mais utilizados e aceitáveis pelo público 

e, principalmente, pelos gestores e legisladores. Considera-se que estudos 
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fundamentados em indicadores podem ser objeto de uma reflexão da sociedade, 

pois transmitem informações da vida coletiva de uma população estudada, do 

espaço habitado e da dinâmica ambiental, o que possibilita uma leitura sobre a 

situação vivenciada, a margem das limitações de cada indicador. Portanto, são 

processos avaliativos que alicerçam a definição de diagnósticos e suscitam o debate 

sobre as causas e possíveis soluções.  

Contudo, a construção de um índice do estado de risco e das noções 

relacionadas não deve pretender envolver todas as dimensões que influenciam 

direta ou indiretamente estes fenômenos, uma vez que a realidade é complexa, 

abarcando um conjunto de incontáveis variáveis.  

Não obstante, deve-se caminhar em direção a um instrumento que possa 

mensurar de forma simplificada os riscos e os fenômenos correlacionados, para em 

seguida definir diagnósticos, prognósticos e monitoramentos. Pelo mesmo motivo, a 

construção de um índice sobre uma mensuração exaustiva pode ser um fator de 

negação ao mesmo, pois se torna demasiadamente robusto e de difícil reaplicação 

em outras realidades, devido à ausência ou precariedade de dados, da dificuldade 

no uso das técnicas, das necessidades das pesquisas ou mesmo do tempo 

dispendido. Posto isto, os tópicos seguintes trataram dos procedimentos 

metodológicos para a elaboração dos índices desenvolvidos nesta pesquisa. 

 

3.5.1 Índice de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais 

 

A vulnerabilidade é um conceito científico que vem sendo trabalhado ao 

longo das últimas quatro décadas em vários campos das ciências humanas, 

passando por períodos que consolidaram a práxis da produção do conhecimento. 

Desta maneira, a noção de vulnerabilidade foi e vem sendo analisada sob diferentes 

óticas e perspectivas teórico-metodológicas. 

Na presente pesquisa ocorreu a construção de um índice para a 

determinação da vulnerabilidade em relação aos fenômenos naturais deflagradores 

de escassez hídrica. O mesmo foi denominado de Índice de Vulnerabilidade aos 

Desastres Naturais (IVDEN) e teve por objetivo expressar como a sociedade 

nordestina reage às adversidades. Sublinha-se que devido ao caráter abrangente do 

conjunto de variáveis analisadas, este índice de vulnerabilidade permite ser 

empregado em estudos sobre diferentes tipologias de desastres naturais. 
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A pesquisa foi iniciada a partir do levantamento de dados quantitativos 

que expressassem determinadas condições vivenciadas pelos municípios. Os 

mesmo foram obtidos em instituições públicas responsáveis pelo levantamento e 

compilação dos dados.  

A seleção das variáveis baseou-se em critérios subjetivos, admitindo-se 

que fatores relacionados ao tamanho de populações, acesso aos serviços básicos, 

arranjo familiar, aspectos sociais e situação econômica apontam para o estado de 

vulnerabilidade dos municípios, seja à dinâmica natural, seja aos processos 

socioeconômicos restritivos. 

Também foi observada a forma de organização dos dados. Assim, 

selecionaram-se aquelas variáveis cujos valores mais elevados seriam 

representativos de condições mais agravantes e, obviamente, os menores apontam 

para situações de amenidade. Isto favoreceu a sistematização padronizada dos 

dados.  

Além disso, buscaram-se dados representativos de um mesmo período ou 

de períodos próximos. Neste sentido, foi selecionado o ano de 2010 como 

referência, pois nele ocorreu último censo demográfico (IBGE, 2010a). 

Complementarmente, foram utilizados dados da amostra de domicílios de 2010 

(IBGE, 2010b) e do Sistema de Informação de Assistência Básica (SIAB) de 2010 

(BRASIL, 2016). Por fim, para o exame das condições dos estabelecimentos rurais 

foram utilizados os dados do censo agropecuário publicado em 2006 (IBGE, 2006). 

No quadro 2 são apresentadas as 28 variáveis resultantes deste 

levantamento, abrangendo os critérios demografia, estrutura etária, estrutura 

habitacional, educação, saúde, arranjo familiar, econômica, renda, trabalho, 

condições econômicas e situação dos estabelecimentos rurais. 

 

Quadro 2 – Variáveis para a determinação da vulnerabilidade 
  Variáveis Fonte 

V1 PTOTA 
Percentagem da população residente no município em relação 
à população residente no NEB 

IBGE 
(2010a) 

V2 PRURA 
Percentagem da população municipal que reside em domicílios 
rurais 

V3 PDEFI 
Percentagem da população residente no município com 
deficiência permanente 

V4 PINFA 
Percentagem da população residente no município com 14 
anos ou menos 

Continua 
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Continuação 

  Variáveis Fonte 

V5 PIDOS 
Percentagem da população residente no município com 70 
anos ou mais 

IBGE 
(2010a) 

V6 DEDEM Densidade demográfica municipal 

V7 DAGUA 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
sem abastecimento de água 

V8 DESGO 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
sem esgotamento sanitário

9
 

V9 DLIXO 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
sem coleta de lixo 

V10 DENER 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
sem energia elétrica 

V11 DPREC 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
precários

10
 

V12 MRDOM Média municipal de residentes por domicílio 

V13 PANAF Percentagem municipal da população analfabeta 

V14 PCH17 
Percentagem de domicílios particulares permanentes cujo 
responsável pelo domicílio possuía até 17 anos de idade 

V15 PCH70 
Percentagem de domicílios particulares permanentes cujo 
responsável pelo domicílio possuía até 70 anos ou mais 

V16 PCHAN 
Percentagem de domicílios particulares permanentes cujo 
responsável pelo domicílio era analfabeto 

V17 PCHML 
Percentagem municipal de domicílios particulares permanentes 
cujo responsável era do sexo feminino 

V18 MFLOB 
Percentagem municipal de mulheres com 10 anos ou mais que 
tiveram filhos nascidos mortos 

IBGE 
(2010b) 

V19 CDESN 
Percentagem de crianças com menos de um ano de idade 
desnutridas em 2010 

BRASIL 
(2016) 

V20 DR1SM 
Percentagem de domicílios particulares permanentes com 
rendimento nominal mensal domiciliar de até um salário 
mínimo

11
 IBGE 

(2010a) 

V21 DSREN 
Percentagem de domicílios particulares permanentes sem 
rendimento nominal mensal domiciliar

12
 

V22 PEADE 
Percentagem da população economicamente ativa desocupada 
na semana de referência 

IBGE 
(2010b) 

V23 MSREN 
Percentagem de domicílios particulares permanentes sem 
rendimento nominal mensal domiciliar cujo responsável era do 
sexo feminino 

V24 PTINF 
Percentagem municipal de pessoas com 10 a 17 anos de idade 
ocupadas na semana de referência 

Continua 

 

 

 

                                                             
9
 Inclui os domicílios que não possuem banheiro e nem sanitários, domicílios que possuem sanitário, 

mas que não estão ligados à rede geral de esgoto ou pluvial ou não têm fossa séptica. 
10

 Inclui habitações em casa de cômodos, cortiço, cabeça-de-porco, oca e maloca. 
11

 No ano de 2010, o salário mínimo do Brasil era de 510,00 reais, valor estabelecido pela Lei n° 
12.255, de 15 de junho de 2010. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12255.htm>. Acessado em: 11 de ago. de 2016. 
12

 A categoria sem rendimento inclui os domicílios em que a pessoa responsável recebia somente 
benefícios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12255.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12255.htm
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Continuação 

  Variáveis Fonte 

V25 ERSOR 
Percentagem de estabelecimentos agropecuários que não 
receberam orientação técnica 

IBGE (2006) V26 PRSAR Percentagem de produtores rurais sem área 

V27 ERTDE 
Percentagem de estabelecimentos agropecuários com terras 
degradadas 

V28 PIB 
Percentagem do Produto Interno Bruto municipal de 2010 em 
relação ao Produto Interno Bruto do NEB 

IBGE (2010) 

Fonte: elaborado pelo autor, baseado em dados do IBGE (2010a; 2010b; 2006) e Brasil (2016). 

 

Foram calculadas as percentagens e razões de cada variável em relação 

à quantidade de domicílios ou pessoas presentes em cada município. Apenas para 

as variáveis “população residente no município” (V1) e Produto Interno Bruto (V28) 

as percentagens foram obtidas em relação ao NEB como um todo. 

Em seguida, foi necessária a padronização do conjunto de dados das 

variáveis, porque os mesmos possuem grandezas e unidades de medida distintas. 

Para tanto, os dados foram inseridos na equação 1 (MEDEIROS; SOUZA; SANTOS, 

2014): 

(1) 

Ips =
Is − I−v

I+v − I−v
 

Onde: 

Ips = valor padronizado do indicador “I” no município “s”; 

Is = valor do indicador “I” no município “s”; 

I-v = menor valor do indicador “I” no universo de municípios; 

I+v = maior valor do indicador “I” no universo de municípios. 

 

Todavia, a V28 possui uma relação inversamente proporcional das 

demais variáveis, de tal forma que a equação 1 foi adaptada com intuito de 

reorientar os dados, fazendo, assim, que os valores maiores sejam indicativos de 

piores situações. Abaixo é demonstrada a equação 2, utilizada na padronização da 

variável V28. 

(2) 

Ips = 1 −  
Is − I−v

I+v − I−v
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Ambas as equações retornam um conjunto de valores que varia de 0 

(zero) a 1 (um), sendo que, para os dados selecionados, os mais próximos de um 

apresentam condições mais agravantes, enquanto aqueles mais próximos de zero 

correspondem as melhores situações.  

Foram atribuídos pesos em função da variância do conjunto de variáveis. 

As ponderações foram obtidas através da técnica estatística de análise fatorial, 

tendo sido empregado o método Análise de Componentes Principais (ACP). A ACP 

é uma técnica estatística multivariada, aplicada principalmente como método de 

redução de variáveis, no intuito de torna mais tratável um conjunto de dados com um 

grande número de variáveis. Neste caso, quanto maior o grau de correlação entre as 

variáveis, menor é a variância do conjunto, de modo que é possível reduzir as 

variáveis originais em um número menor de fatores subjacentes (ROGERSON, 

2012). Portanto, os fatores representam dimensões latentes que resumem ou 

explicam o conjunto de variáveis observadas (FILHO, SILVA-JR, 2010). 

Kubrusly (2001) demonstrou a possibilidade do emprego das cargas 

fatoriais da ACP para ponderação empírica de variáveis aplicáveis em índices 

multivariados.  

 

Na construção de índices, muitos métodos são utilizados para 
ponderar as variáveis. O objetivo é obter pesos que traduzam a 
importância das variáveis. Em análise estatística, uma medida 
de importância muito usada é a variância. De certa forma, a 
variância traduz a informação contida na variável. Ao 
construirmos um índice como uma combinação linear de 
variáveis, é desejável que este tenha a maior variância 
possível, ou seja, que contenha o máximo de informação 
fornecida pelo conjunto de variáveis selecionadas. Um método 
que cria combinações lineares com essa propriedade (máxima 
variância), é a Análise de Componentes Principais 
(KUBRUSLY, 2001, p. 109). 

 

Como a autora explica, as variâncias contidas nas componentes da ACP 

têm a capacidade de descrever uma base de dados, sendo que as componentes de 

maior nível de explicação são aquelas com a maior variância, logo apresentam um 

peso mais importante na construção de um índice. 

Para execução de cálculos da ACP e avaliação da adequabilidade da 

base de dados foi empregado o software IBM SPSS Statistics 22. De início, foi 

verificado se a base de dados é adequada para utilização da ACP, conforme o 

roteiro metodológico apresentado por Filho e Silva-Jr. (2010) (QUADRO 3).  
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Quadro 3 – Procedimentos metodológicos para verificação da adequabilidade da 
base de dados 

O que deve ser 
observado 

Técnica empregada Resultado aceitável 
Resultado 

obtido 

Nível de mensuração - 
Variáveis contínuas ou 

discretas 
Discretas 

Número de observações - > 100 1.794 
Razão entre o número de 
casos e a quantidade de 

variáveis 
Divisão simples ≥ 5 70,5 

Padrão de correlação 
entre as variáveis 

Coeficiente de correlação 
Maior parte dos coeficientes 

de correlação deve apresentar 
valores acima de 0,30. 

6,962% 

Teste de Kaiser-Meyer-
Olklin (KMO) 

≥ 0,5 0,790 

Estatística de Bartelett 
Test of Spherecity (BTS) 

p < 0,05 0,000 

Fonte: baseado em Filho e Silva-Jr. (2010). 

 

Convém ressaltar que o resultado obtido no coeficiente de correlação 

indica baixa correlação entre os dados. Em uma análise de redução de variáveis, 

este caso implicaria na retirada de variáveis da análise. No entanto, como o objetivo 

do trabalho é ponderar as variáveis, elas permaneceram. 

A confiabilidade dos dados foi estimada através do coeficiente de 

Cronbach, o qual apresentou valor de 0,767, considerado de alta confiabilidade. 

Em seguida, foi definida a técnica de extração dos fatores. Optou-se pela 

ACP porque ela capta toda a variância das variáveis observadas. Depois foi 

determinada a quantidade de fatores extraídos, cujo objetivo é representar o padrão 

de correlação entre o conjunto de variáveis. Assim, empregou o critério de Kaiser 

que considera a apenas a extração dos fatores com autovalores (eigenvalue) acima 

de um. Conforme o método, para o conjunto de variáveis analisadas foram extraídas 

oito componentes (TABELA 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

Tabela 5 – Variância das variáveis selecionadas 
Componente Autovalor Variância (%) Variância acumulativa (%) 

1 6,650 23,750 23,750 
2 4,669 16,677 40,426 
3 2,140 7,643 48,069 
4 1,711 6,111 54,180 
5 1,402 5,006 59,186 
6 1,146 4,092 63,278 
7 1,092 3,899 67,177 
8 1,004 3,586 70,763 
9 0,903 3,226 73,989 

10 0,875 3,124 77,113 
11 0,784 2,800 79,913 
12 0,724 2,586 82,499 
13 0,699 2,496 84,995 
14 0,615 2,197 87,192 
15 0,586 2,092 89,284 
16 0,565 2,017 91,301 
17 0,481 1,716 93,017 
18 0,417 1,488 94,505 
19 0,371 1,326 95,832 
20 0,354 1,264 97,095 
21 0,287 1,027 98,122 
22 0,181 0,645 98,768 
23 0,124 0,442 99,209 
24 0,079 0,282 99,491 
25 0,063 0,223 99,715 
26 0,043 0,153 99,868 
27 0,025 0,090 99,958 
28 0,012 0,042 100,000 

Fonte: autor. 

 

As componentes extraídas explicam 70,763% do conjunto de dados. Em 

seguida, os fatores foram rotacionados pelo método Varimax, o que torna mais 

interpretável a leitura das cargas fatoriais das variáveis em cada componente 

(FILHO, SILVA-JR, 2010), para, posteriormente, serem geradas pontuações. A 

tabela 6 apresenta os resultados e destaca as componentes mais explicativas de 

cada variável. 
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Tabela 6 – Matriz de Coeficiente de Pontuação de Componente13 

Variáveis 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V1 PTOTA 0,000 0,037 0,077 -0,391 -0,004 -0,007 -0,002 0,011 

V2 PRURA -0,030 0,227 -0,032 -0,007 -0,015 -0,040 -0,116 -0,059 

V3 PDEFI -0,129 -0,135 0,191 -0,040 0,059 0,083 0,205 0,180 

V4 PINFA 0,216 -0,051 0,110 0,011 -0,032 0,041 0,021 -0,010 

V5 PIDOS -0,267 0,065 0,039 0,003 0,053 0,071 0,035 -0,002 

V6 DEDEM -0,005 0,017 0,070 -0,340 0,002 -0,007 -0,008 -0,014 

V7 DAGUA -0,009 0,259 -0,039 -0,036 -0,089 0,128 -0,134 0,051 

V8 DESGO 0,020 0,199 -0,052 -0,030 -0,021 0,034 0,183 0,071 

V9 DLIXO -0,039 0,250 -0,068 -0,020 -0,012 -0,001 0,082 -0,018 

V10 DENER -0,051 0,238 -0,179 0,004 0,134 -0,100 -0,066 0,210 

V11 DPREC 0,075 0,104 -0,145 0,012 -0,092 0,095 -0,223 0,072 

V12 MRDOM 0,192 0,006 -0,009 0,006 -0,034 -0,103 0,149 0,020 

V13 PANAF 0,003 -0,064 0,352 -0,051 -0,001 0,019 -0,119 0,102 

V14 PCH17 0,050 0,082 0,021 0,011 -0,086 0,544 -0,158 0,096 

V15 PCH70 -0,250 0,065 0,036 0,012 0,092 -0,013 0,038 -0,062 

V16 PCHAN 0,037 -0,073 0,345 -0,047 0,001 -0,049 -0,101 0,063 

V17 PCHML -0,094 0,010 -0,009 0,014 -0,008 0,540 0,071 -0,067 

V18 MFLOB 0,000 -0,124 0,192 -0,031 0,235 -0,009 0,036 -0,067 

V19 CDESN 0,068 -0,106 0,112 -0,045 0,048 -0,205 0,253 -0,026 

V20 DR1SM -0,002 0,030 0,196 0,004 -0,006 0,065 -0,101 -0,118 

V21 DSREN -0,075 0,003 -0,013 -0,003 0,485 -0,123 -0,049 0,043 

V22 PEADE 0,013 -0,150 -0,080 0,044 0,248 -0,215 -0,095 -0,081 

V23 MSREN -0,098 -0,020 -0,021 -0,001 0,460 0,058 -0,023 0,019 

V24 PTINF 0,200 -0,044 0,139 0,004 -0,034 0,048 -0,024 -0,033 

V25 ERSOR -0,110 0,208 -0,162 -0,004 0,046 0,033 0,060 -0,414 

V26 PRSAR -0,023 -0,002 -0,105 0,023 -0,063 0,008 0,747 0,040 

V27 ERTDE -0,038 0,069 -0,011 -0,006 0,032 0,036 0,054 0,742 

V28 PIB 0,001 -0,038 -0,076 0,389 -0,004 0,016 0,016 -0,021 

Fonte: autor. 

 

Por fim, o peso de cada variável foi estabelecido pela multiplicação da 

carga fatorial da componente mais explicativa pelo auto-valor da componente 

correspondente. Na tabela 7 são demonstrados os pesos das variáveis empregadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Os valores em negrito indicam com qual componente cada variável mais se correlaciona. 
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Tabela 7 – Ponderação das Variáveis 

Variáveis Pesos Variáveis Pesos 

V1 PTOTA -0,66922385 V15 PCH70 -1,662451186 

V2 PRURA 1,061960971 V16 PCHAN 0,738512335 

V3 PDEFI 0,224264853 V17 PCHML 0,619054974 

V4 PINFA 1,435780823 V18 MFLOB 0,328786429 

V5 PIDOS -1,776899362 V19 CDESN 0,276075362 

V6 DEDEM -0,582387347 V20 DR1SM 0,418671845 

V7 DAGUA 1,207551292 V21 DSREN 0,680584635 

V8 DESGO 0,928736381 V22 PEADE 0,347561789 

V9 DLIXO 1,166886958 V23 MSREN 0,645485662 

V10 DENER 1,112185513 V24 PTINF 1,328722266 

V11 DPREC -0,243399563 V25 ERSOR -0,415392756 

V12 MRDOM 1,278328573 V26 PRSAR 0,816008524 

V13 PANAF 0,753829313 V27 ERTDE 0,744601604 

V14 PCH17 0,623686563 V28 PIB 0,66493827 

Fonte: autor. 

 

Finalmente, foi aplicada a equação 3 para definir os resultados do Índice 

de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais. 

(3) 

𝐼𝑠𝑗 =
∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖𝑗𝑖

𝑛𝑖
 

Onde: 

Isj = resultado do índice no município “j”; 

ai = peso da i-ésima variável, dado que a = p.f, onde “p” é o coeficiente de 

pontuação da componente mais explicativa e “f” é o auto-valor desta 

componente; 

xij = valor da i-ésima variável observada para j-ésima município; 

ni = número de variáveis. 

 

Por fim, os valores definitivos foram ordenados e agrupados em cinco 

classes, a saber: Muito Baixa (VMB), Baixa (VB), Média (VM), Alta (MA) e Muito Alta 

(VMA). 
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3.5.2 Avaliação ao Perigo de Seca 

 

A Avaliação ao Perigo de Seca (APS) foi mensurada através da 

frequência histórica de situações de crise estabelecidas na escala municipal, durante 

o recorte temporal de 2003 a 2014 e ocasionadas pelos eventos naturais 

deflagradores da escassez hídrica. Assim, foram empregadas as PRSDs para os 

fenômenos de seca e estiagem, as quais reconhecem oficialmente a Situação de 

Emergência ou Estado de Calamidade Pública.  

 

3.5.3 Índice de Risco ao Desastre da Seca 

 

O risco municipal à escassez hídrica foi determinado pela soma dos 

índices anteriormente elaborados, tendo sido denominado de Índice de Risco ao 

Desastre da Seca (IRDES). O mesmo é demonstrado na equação 4.  

(4) 

Irj = Pj + Vj 

 

Onde: 

Irj = resultado do índice de risco no município “j”; 

pj = resultado do APS no município “j”; 

xj = resultado do IVDEN no município “j”. 
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4 DINÂMICA CLIMÁTICA DAS PRECIPITAÇÕES NO NORDESTE DO BRASIL 

 

A região do Nordeste do Brasil possui uma localização geográfica que, 

em tese, lhe conferiria uma situação climática com precipitações melhor distribuídas 

no tempo e no espaço. Nota-se que ela está situada no extremo nordeste da 

América do Sul, entre as latitudes 01°S e 19°S, de maneira que encontram-se 

posicionada sobre a faixa intertropical do globo, zona climática caracterizada por um 

regime pluviométrico mais significativo. Acrescenta-se o fato que o NEB a leste e a 

norte limita-se com oceano Atlântico e a oeste com a floresta equatorial amazônica, 

os quais poderiam fornecer-lhe maiores aportes de umidade. Não obstante, esta 

realidade ocorre apenas parcialmente, tendo em vista que parte das precipitações 

sobre o NEB têm origens externas e estão restritas a períodos sazonais bem 

definidos. Ainda assim, sob acentuada variabilidade interanual, resultando em anos 

extremamente secos e outros bastante chuvosos (KAYANO; ANDREOLI, 2005). 

Portanto, há uma suscetibilidade do meio aos eventos climatológicos extremos, que 

podem deflagrar desastres. 

A principal característica dos tipos climáticos presentes no NEB é a sua 

elevada variabilidade interanual, que é controlada pelos padrões termodinâmicos 

sobre as bacias oceânicas do Atlântico e Pacífico tropicais (FERREIRA; MELLO, 

2005), refletindo no posicionamento, intensidade e persistência dos sistemas 

atmosféricos causadores de precipitações. Além disso, fatores geográficos podem 

favorecer ou restringir as chuvas em um determinado local, como a altitude e 

disposição do relevo, a natureza da superfície, as características da cobertura 

vegetal, a proximidade das massas d’água, dentre outros. 

Neste sentido, a dinâmica climática sobre o NEB é complexa, pois é 

regida por diversos fenômenos e mecanismos físicos que interagem entre si e com a 

superfície terrestre, o que proporciona uma irregular distribuição das chuvas na 

região. 

 

4.1 Variabilidade Pluviométrica Sazonal do NEB 

 

As chuvas do NEB são caracterizadas pela sazonalidade anual, sendo 

bem definidos os períodos de estiagem e os chuvosos. As precipitações ocorrem em 

poucos meses no ano, normalmente de quatro a cinco, mas podendo estar restritas 
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a todo o ano, como na região do Raso da Catarina, no sertão baiano/pernambucano.  

Este comportamento é resultado da circulação atmosférica regional, que 

no caso do NEB é fortemente influenciado pela interação entre os Anticiclones 

Subtropicais do Atlântico Norte (ASAN) e do Atlântico Sul (ASAS). Ambos 

contribuem para a determinação da intensidade e do posicionamento dos sistemas 

atuantes e, consequentemente, no estabelecimento da sazonalidade climática 

(KAYANO, ANDREOLI, 2005; ZANELLA, 2014). 

É no ASAS que são originadas as Massas Tropical Atlântica (mTa) e 

Equatorial Atlântica (mEa), as quais definem o comportamento dos sistemas 

indutores de instabilidades atmosféricas. O comportamento deste anticiclone 

apresenta uma relativa regularidade, caracterizado por um deslocamento 

longitudinal de leste para oeste iniciado no final do verão do hemisfério sul (HS), 

atingindo sua máxima intensidade em meados de julho para em seguida declinar até 

janeiro. Em função de sua vorticidade, os ventos de baixos níveis da borda norte do 

ASAS possuem direção dominantemente do quadrante E-SE, consistindo nos Alísios 

de Sudeste (ASE) (KAYANO, ANDREOLI, 2005). 

Durante o verão do HS, o aquecimento continental e a grande 

disponibilidade de umidade advinda do oceano Atlântico sul favorecem as condições 

de instabilidade na atmosfera. Neste período, o ASAS está reduzido e posicionado 

no leste do oceano do Atlântico sul, enquanto sobre o continente prevalece um 

sistema de baixa pressão térmica. É através da mEa, que o ar quente e úmido 

ascende e é transportado em altitude, favorecendo a formação de nuvens e a 

geração de grandes volumes de chuva. Por sua vez, nos meses de inverno, no 

flanco oeste do ASAS é gerada a mTa, a qual se desloca para o continente, 

provocando a subsidência atmosférica e a diminuição da umidade e, 

consequentemente, ocasionando a estabilidade do tempo, instituindo o período seco 

(DEGOLA, 2013; ZANELLA, 2014).  

Já o ASAN apresenta um comportamento mais oscilatório. É mais forte 

em julho, passando a declinar até novembro. Após este mês, volta a intensificar-se 

até fevereiro, quando em seguida passa a decrescer até abril. A partir de então se 

fortalece novamente até o mês de julho. Do mesmo modo, na borda sul do ASAN 

são gerados ventos de baixos níveis de direção NE, denominados Alísios de 

Nordeste (ANE).  

Outro importante mecanismo da sazonalidade climática está localizado na 
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zona de confluência entre os ventos Alísios de SE e NE denominado cavado 

equatorial. Sobre este se sobrepõe a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

principal sistema produtor de chuvas das porções norte e central do NEB. Neste 

sentido, a posição e a intensidade deste sistema meteorológico está diretamente 

ligado ao ASAS e ao ASAN. 

O regime pluviométrico do NEB também é marcado por uma irregular 

distribuição espacial, motivado pelo posicionamento e deslocamento dos sistemas 

atmosféricos atuantes em cada porção da região. Desta maneira, existem no NEB 

pelo menos quatro tipos climáticos, a saber: semiárido, semi-úmido, úmido e super-

úmido (FIGURA 23) (IBGE, 2002). 

Dentre estes, predomina espacialmente o clima semiárido, caracterizado 

pelo regime pluviométrico irregular e mal distribuído no espaço, temperaturas 

médias elevadas, altas taxas de insolação e evaporação. Abrange deste o litoral 

setentrional do NEB estendendo-se para sul até os limites do estado da Bahia e 

ainda adentrando no norte de Minas Gerais.  

Nos setores norte e centro-norte deste tipo climático a estação chuvosa 

compreende os meses de fevereiro a maio, mas havendo chuvas de pré e pós-

estação (FIGURA 24a). O período de maior precipitação está correlacionado ao 

posicionamento da ZCIT sobre as baixas latitudes (4°S em março-abril), empurrada 

pelo ventos ANE que foram intensificados pela expansão do ASAN no outono 

austral.  

Já ao sul as chuvas ocorrem entre novembro a março (FIGURA 24e), 

sendo produzidas pelas instabilidades decorrentes do ZCAS, VCAN e pela 

passagem de frentes frias e suas remanescentes e neste caso podendo alcançar até 

os 5°S (KAYANO, ANDREOLI, 2005). 
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Figura 23 - Mapa dos tipos climáticos do Nordeste do Brasil 

 
Fonte: baseado em IBGE, 2002. 

 

Em contrapartida, as precipitações do sertão central são sempre inferiores 

a 1.000 mm/ano, concentradas entre novembro a março, seguido por um longo 

período de estiagem (FIGURA 24h). Nas regiões mais secas as chuvas são 

inferiores a 500 mm/ano, com as poucas precipitações concentradas nos primeiros 

meses do ano, como do Raso da Catarina (sertões da Bahia e Pernambuco) 

(FIGURA 24i) e da Depressão de Patos (Paraíba) (NIMER, 1979). 

  

 

 



92 

Figura 24 – Distribuição espacial e anual das precipitações no NEB 

  

  

  

  

  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do INMET (2016). 
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Em meio ao semiárido, ocorrem pontualmente manchas super-úmidas e 

úmidas produzidas pelos efeitos da orografia no barramento do ar úmido, sobretudo 

quando os relevos estão dispostos próximos à costa. Estes locais apresentam o 

mesmo comportamento pluviométrico anual das áreas rebaixadas circundantes, 

contudo são melhor distribuídas e mais intensas ao longo da estação chuvosa 

(FIGURA 24b). 

Na costa leste do NEB, em sua porção mais ao norte, as precipitações 

máximas ocorrem entre fevereiro a junho, em virtude das nebulosidades associadas 

à ZCIT no começo do ano e do DOL no segundo trimestre (FIGURA 24f). Com 

respeito ao setor centro-sul, a estação chuvosa inicia-se em abril e estende-se até 

agosto (FIGURA 24g). Nestas regiões o clima é nitidamente úmido, sobretudo à 

medida que se dirige para as latitudes mais altas. 

Entre o litoral central da Bahia e o Recôncavo Baiano o tipo climático é 

super-úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo de todos os meses do ano. 

Logo, sem uma estação seca bem nítida (FIGURA 24e). Os principais sistemas 

atmosféricos atuantes são a ZCAS, o VCAN e as frentes frias. 

No setor sudoeste, as máximas precipitações ocorrem nos meses 

novembro a janeiro, estando associadas ao VCAN e a ZCAS. Por outro lado, entre 

julho a agosto as chuvas são inexpressivas (FIGURA 24c). Na margem oeste do 

NEB, já sob o domínio amazônico, há chuvas expressivas entre novembro a maio, e 

com maior intensidade entre janeiro a maio, período marcado pela penetração da 

ZCIT e das linhas de instabilidades (FIGURA 24d). A seguir são apresentados e 

caracterizados os principais sistemas atmosféricos atuantes na região NEB. 

 

4.1.1 Principais sistemas atmosféricos produtores de instabilidades 

 

4.1.1.1 Zona de Convergência Intertropical 

 

A ZCIT é o principal sistema produtor de instabilidades atmosféricas do 

NEB, apresentando maior atuação no centro e no norte dos estados do Maranhão e 

Piauí, nos sertões de Pernambuco e da Paraíba, além da totalidade do Ceará e no 

Rio Grande do Norte. Nestas regiões os máximos anuais de precipitação ocorrem 

entre março e abril, período em que este sistema está posicionado sobre elas. 

A ZCIT pode ser definida como uma banda de nuvens que circunda a 
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faixa equatorial do globo terrestre, sendo formada na zona de confluência dos 

ventos Alísios (FERREIRA; MELLO, 2005) e possuindo como principal característica 

o deslocamento anual entre os hemisférios. Tal movimentação é explicada pelo fato 

deste sistema acompanhar a máxima Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

(UVO, 1989) ao longo do globo terrestre, faixa denominada de equador térmico 

(MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2007), cuja posição varia conforme a posição da 

Terra em relação ao Sol. 

No decorrer de um ano, a ZCIT permanece mais tempo no hemisfério 

norte (HN), uma vez que este possui uma área continental maior, sendo, em média, 

mais quente que o HS. No verão do HN a ZCIT se encontra a aproximadamente 

10°N, atingindo sua posição extrema em setembro, quando o polo antártico está 

mais frio. No verão do HS ela se encontra mais próxima do equador, para atingir 

uma posição mais meridional (em torno de 2°S) em meados de março, devido ao 

resfriamento do polo ártico (FIGURA 25) (NIMER, 1979). 

A convergência dos Alísios para as baixas latitudes (quentes e de baixa 

pressão) produz movimentos ascendentes do ar e, por consequência, estabelece 

uma faixa de calmarias (doldroum) e de alta nebulosidade, acompanhada de 

intensas precipitações de direção leste-oeste (MOLION; BERNARDO, 2002; NIMER, 

1979). 

A ZCIT apresenta elevada variabilidade interanual dos totais precipitados, 

de maneira que anos chuvosos (secos) estão correlacionados ao deslocamento e 

permanência do sistema em posições mais o sul (norte) de sua normal climatológica 

durante o verão-outono do HS, quando pode atingir até 5°S (MELO; CAVALCANTI; 

SOUZA, 2009). 
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Figura 25 – Deslocamento da ZCIT. A) Posição mais meridional da ZCIT em abril de 
2015. B) Posição mais setentrional da ZCIT em outubro de 2015 

 

 

Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagens compostas obtidas nos satélites Goes-13 e 
Meteosat 9, canal infravermelho. 

 

 

 

A 
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4.1.1.2 Zona de Convergência do Atlântico Sul 

 

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é uma banda de 

nebulosidade com orientação noroeste-sudeste, que se estende desde a Amazônia 

até o Sudeste brasileiro, exercendo um papel crucial na modulação da precipitação 

em toda essa região, a qual abrange os principais centros urbanos do país e 

importantes áreas de produção agropecuária (CARVALHO; JONES, 2009). 

Possui expressiva variabilidade da atividade convectiva, refletindo no 

deslocamento ou não do sistema para latitudes mais ao norte da região Sudeste 

(CHAVES, 1999). Quando atua no NEB, a ZCAS provoca precipitações no extremo 

sul e sudoeste na região, portanto, afetando o estado da Bahia, principalmente 

(FIGURA 26) (ZANELLA, 2014). As chuvas ocorrem entre novembro e fevereiro, 

com máximas precipitações em dezembro.  

 

Figura 26 – ZCAS atuante sobre o sul do NEB em 20.01.2016 

 

Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagens obtidas pelo 
satélite Goes-13. Composição colorida, canal infravermelho 4. 

 

A gênese da ZCAS está relacionada com a confluência entre os ventos de 

nordeste do ASAS, que transportam umidade e calor do oceano Atlântico para o 

interior do Brasil, e com os Jatos de Altos Níveis que carregam calor e umidade da 

região amazônica para o sudeste da América do Sul (REBOITA, et al., 2010). 
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Através de uma análise de dados de 19 anos (1979-1997), Chaves (1999) 

analisou o comportamento da precipitação da região sul do NEB, associando a 

variabilidade pluviométrica da região ao posicionamento e intensidade da ZCAS. O 

autor concluiu que a atuação da ZCAS sobre a referida região depende da interação 

de diversos sistemas atmosféricos de diferentes escalas. Destaca-se que o 

comportamento pluviométrico está relacionado com a situação do ENOS. Assim, 

quando este está na fase de La Niña (El Niño) há o deslocamento para o norte (sul). 

Também constatou que a intensificação (enfraquecimento) da atividade convectiva 

da Amazônia, favorece o deslocamento da Alta da Bolívia para leste (oeste) e do 

Cavado Equatorial para o Atlântico (sobre ou próximo ao continente), ocasionando o 

posicionamento da ZCAS no sul do NEB (região Sudeste). Por fim, concluiu que a 

barreira orográfica dos Andes induz o deslocamento dos ventos úmidos e quentes 

para o sul, contribuindo com a atividade convectiva da ZCAS. 

 

4.1.1.3 Frentes Frias 

 

As Frentes Frias são sistemas geradores de precipitações no sul e leste 

do NEB, não raramente estando associadas a outros sistemas como os Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e a ZCAS. Entretanto, as suas repercussões 

podem penetrar até as latitudes equatoriais (5°S a 25°S) (MOLION; BERNARDO, 

2002). 

Conceitualmente, as frentes frias são definidas como uma banda de 

nuvens organizadas que se formam na zona de confluência entre uma massa de ar 

frio (mais densa) com outra quente (menos densa), havendo a penetração da 

primeira sob a segunda. Isto faz que o ar quente e úmido ascenda, forme 

nebulosidade e, consequentemente, provoque chuvas (FERREIRA; MELLO, 2005).  

No caso das frentes frias que atuam sobre a América do Sul, elas têm 

origem na zona de encontro entre a Massa Polar Atlântica (mPa) e a Massa Tropical 

Atlântica (mTa), cujo ramo oceânico desloca-se ao longo das porções sul e leste do 

NEB (FIGURA 27) (ZANELLA, 2014).  
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Figura 27 – Deslocamento de uma Frente Fria entre 03 a 19 novembro de 2014 

  

  

Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagens obtidas pelo satélite 
Goes-13. Composição colorida BM.  

 

A penetração das FFs até as latitudes mais baixas ocorre mais 

frequentemente no inverno do HS, favorecida pelo posicionamento da ZCIT em torno 

de 10°N a 14°N nesse momento e pela intensificação do ASAS. Durante a 

primavera-verão, elas posicionam-se sobre a porção central da América do Sul, com 

eixo NW/SE, estando associada à ZCAS. 

 

4.1.1.4 Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis 

 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) atuam no NEB entre os 

meses de dezembro e fevereiro, mas especialmente em janeiro. São sistemas 

meteorológicos tropicais caracterizados por centros de pressão relativamente baixa 

que se originam na alta troposfera e se estendem até níveis médios. Apresenta um 

centro relativamente mais frio, onde ocorre a convergência de massa e movimentos 

verticais de subsidência, o que proporciona o transporte de ar frio e seco dos altos 

para médios níveis, tendo como consequência o estabelecimento de um céu claro e 

sem chuvas. Por sua vez, na periferia há movimentos ascendentes que favorecem o 
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transporte de ar quente e úmido, propiciando a formação de nuvens causadoras de 

precipitações (FERREIRA; RAMÍREZ; GAN; 2009).  

Quando observado em imagens de satélite, o VCAN possui uma forma 

similar a uma vírgula espelhada, delimitado por um conjunto de nuvens, sobretudo 

cumulus, dispostas em formar circular, ao passo que no centro a nebulosidade é 

bem inferior (FERREIRA; MELLO, 2005) (FIGURA 28). O sistema realiza um 

movimento horário podendo deslocar-se para leste, oeste ou mesmo permanecer 

estacionário. Em média desloca-se entre 4 a 6° de longitude por dia (MOLION; 

BERNARDO, 2002) e tem um tempo de vida de 4 a 11 dias. 

 

Figura 28 – VCAN atuante sobre o NEB em 19.02.2013 

 

Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagens obtidas pelo 
satélite Goes-12. Composição colorida, canal infravermelho 4. 

 

O principal mecanismo de gênese deste sistema está relacionado à 

intensificação da crista associada à Alta da Bolívia, decorrente da incursão de 

sistemas frontais para latitudes baixas. Com menor frequência, também podem 

originar-se a partir da intensificação da ZCAS, do aporte de ondas de calor oriundo 

da África ou da propagação de cavados na alta troposfera provenientes do sudoeste 

do Saara (FERREIRA, RAMÍREZ; GAN, 2009). 
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4.1.1.5 Distúrbios Ondulatórios de Leste 

 

Os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), também denominados de 

Ondas de Leste, são sistemas de escala sinótica que ocorrem na baixa troposfera 

tropical e são caracterizados pelo deslocamento de leste para oeste. Foram 

observados em vários setores da zona tropical, tendo sido identificados no Pacífico 

leste e oeste, no Atlântico norte e na faixa tropical nas proximidades da África. Neste 

último caso, estão diretamente relacionados aos ventos de leste que atingem o NEB 

(SPINOZA, 2015). 

As Ondas de Leste mais estudadas são as africanas, pois além de 

gerarem chuvas na região de Sahel, quando elas atravessam o Atlântico do HN 

podem evoluir para tempestades tropicais e até mesmo transformarem-se em 

furacões (MACHADO et al., 2009). 

No NEB, os DOLs provocam chuvas de outono-inverno, principalmente, 

sobre a zona da mata. Porém, quando as condições oceânicas e atmosféricas são 

favoráveis elas podem ocasionar precipitações na porção centro-norte do Ceará 

(FERREIRA; MELLO, 2005), e até mesmo atingir os setores setentrionais dos 

estados do Piauí e Maranhão (FIGURA 29). 

 

Figura 29 – Nebulosidade associada a um episódio de DOL ocorrido em 22.06.2012. 
A) 00:00 UTC; B) 07:00 UTC; C) 14:00 UTC; D) 21:00 UTC 

    

Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagens obtidas pelo satélite Meteosat 9. Composição 
colorida, canal infravermelho 9. Copyright 2010-2012 EUMETSAT. 

 

Vaz (2011) analisou imagens de satélites meteorológicos entre 1999 a 

2009 do canal vapor d’água. O autor contabilizou 376 eventos, sendo o período de 

inverno (Junho-Julho-Agosto) possuiu a maior frequência com 117 eventos. 

A B C D 



101 

Destaca-se o mês de junho com 55 casos. Também identificou cinco áreas de 

origem dos DOLs sobre o Atlântico tropical, sendo a denominada de “área V” (entre 

0°; 35°W e 20°S; 30°W) a que gerou mais eventos que impactaram o NEB. 

Silva (2011) caracterizou os eventos de DOL que atingiram a costa leste 

do NEB entre os meses de maio a agosto dos anos de 2005 a 2008 e concluiu que 

os mesmos têm os seguintes parâmetros médios: período de vida de três dias, 

velocidade de propagação de aproximadamente 10 m/s de onda e comprimento de 

onda de 3.277 km. Em todos os episódios estudados as precipitações foram 

superiores a 80 mm, de maneira que é um sistema importante na geração de chuvas 

para a zona costeira leste. 

 

4.1.1.6 Complexos Convectivos de Mesoescala 

 

Os sistemas convectivos são sistemas atmosféricos que abrangem 

diversas escalas espaciais, deste de células isoladas até aglomerados de nuvens de 

milhares de quilômetros. Os Sistemas Convectivos de Mesoescala são responsáveis 

por parte significativa das precipitações nos trópicos e subtrópicos. Na América do 

Sul destacam-se os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) e as Linhas de 

Instabilidade (ASSUNÇÃO et al., 2009). 

Os CCMs são formados por cumulonimbus, frias, espessas, com forma 

aproximadamente circular. Possuem um crescimento vertical explosivo e 

normalmente são acompanhadas por rajadas de ventos e por uma densa camada de 

cirrus (REBOITA et al., 2010; SOUZA; ALVES, 1998). 

Normalmente, os CCMs têm gênese no final da tarde e início da noite, 

quando as células convectivas se desenvolvem em regiões, cujas condições locais 

são favoráveis, a exemplo da situação do relevo e das fontes de calor. Na 

madrugada ocorre a maturidade do sistema, podendo ocorrer precipitações de forte 

intensidade e bem localizadas. No final da manhã há a redução do fluxo de calor e 

de umidade ocasionando a dissipação do CCM. Como visto, o sistema possui um 

rápido desenvolvimento, com tempo de vida de 16 horas, em média (ASSUNÇÃO et 

al., 2009). 

Os CCMs ocorrentes na região sudeste da América do Sul são os mais 

intensos do globo, cuja gênese está relacionada à circulação vale-montanha 

estabelecida entre a bacia do rio da Prata e a cadeia andina. Em geral, ocorrem na 
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primavera do HS (ASSUNÇÃO et al., 2009). Na porção setentrional do NEB, a 

formação de CCMs possui uma relação com o aquecimento radiativo da superfície, 

induzindo a atividade convectiva e podendo causar precipitação intensa (REBOITA 

et al., 2010). 

Souza e Alves (1998) estudaram um episódio de CCM ocorrido em 

24.04.1997 e que atuou sobre o litoral central do estado do Ceará. A formação do 

evento ocorreu às 03:00h e dissipou-se às 13:00h. Entre 08:00h a 11:00h ocorreram 

as máximas precipitações, assim como deu origem a um aglomerado de 200.000 

km² (FIGURA 30). O computo total foi de 270 mm/24h. 

 

Figura 30 – Sequência horária do desenvolvimento de um CCM ocorrido em 
24.04.1997. A) 03:00h B) 08:00h C) 14:00h. 

   
Fonte: adaptado de Souza e Alves (1998). 

 

A partir de uma análise geográfica, Olímpio et al. (2013) analisaram os 

impactos na cidade de Fortaleza/CE ocasionados por um episódio de CCM ocorrido 

em 27.03.2012. Foi registrado um acumulado diário de 196,5 mm (PCD Campus do 

Pici), segunda maior precipitação registrada no município. Os autores observaram 

que as chuvas estiveram concentradas na zona costeira noroeste da cidade, ao 

passo que 20 km (PCD Tucunduba, município de Caucaia/CE) para o interior do 

continente não foram registradas precipitações. As porções leste e sudeste 

apresentaram acumulados normais. 

 

4.1.1.7 Linha de Instabilidade 

 

As Linhas de Instabilidade (LIs) correspondem a um conjunto de nuvens 

dispostas em forma linear que frequentemente desenvolvem-se sobre a costa norte-
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nordeste da América do Sul (FIGURA 31), podendo deslocar-se para o interior do 

continente e provocar precipitações significativas. Apresentam um padrão evolutivo 

diário associado à máxima atividade convectiva do final da tarde e estando 

associadas ao aquecimento terrestre e às brisas marítimas. A convecção induzida 

pelas brisas e a interação com os ventos Alísios produz as LIs, as quais carregam 

umidade para o continente (REBOITA, et al., 2010).  

 

Figura 31 – Nebulosidade de uma LI ocorrida em 09.10.2013 às 21:00 UTC 

 
Fonte: adaptado de INPE e CPTEC (2015). Imagem de temperatura 
de brilho obtida pelo satélite Goes-13. 

 

Cohen et al. (2009) analisaram a climatologia das LIs. Segundo os 

autores este sistema possui uma variabilidade anual, caracterizada por LIs de forte 

intensidade no começo do ano até meados de março. A partir de abril predominam 

LIs de média intensidade, e depois de setembro de baixa. Este comportamento está 

associado à posição da ZCIT ao longo do ano. Neste sentido, quando este sistema 

está atuando sobre a costa setentrional brasileira, na sua posição mais ao sul, há 

intensificação das LIs, ao passo que quando a ZCIT encontra-se definida em 

latitudes mais ao norte, as LIs apresentam-se enfraquecidas. 

Além disso, também apresenta uma variabilidade interanual relacionada à 

manifestação de El Niño ou de La Niña. Desta maneira, a ocorrência do primeiro 

tende a diminuir a extensão horizontal das LIs e a formar LIs mais ao norte do seu 

ZCIT 
LI 
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local habitual, atingindo o litoral venezuelano e a costa do Amapá. Já em eventos de 

La Niña é esperado que ocorra o aumento horizontal das LIs e que as mesmas se 

formem ao sul, atingindo o litoral norte-nordeste brasileiro (COHEN et al., 2009). 

 

4.2 Variabilidade Pluviométrica Interanual no NEB 

 

A principal característica do clima do NEB, principalmente na área de 

abrangência do semiárido, é a sua variabilidade interanual, produzindo 

frequentemente excessos pluviais ou escassez hídrica. A gênese deste 

comportamento está relacionada às anomalias na circulação de grande escala, 

notadamente da ação dos fenômenos globais de El Niño Oscilação Sul (ENOS), do 

Dipolo do Atlântico e da Oscilação Madden-Julian (OMJ).  

Os mecanismos propulsores destes fenômenos ainda são fontes de 

discussão, havendo diferentes hipóteses sobre os processos que os desencadeiam 

e como evoluem. Porém, os períodos de atuação e duração, além da intensidade 

destes eventos, vão determinar a intensidade das secas ou das chuvas no NEB. Por 

esta razão, estes fenômenos são descritos abaixo.  

 

4.2.1 El Niño-Oscilação Sul 

 

O ENOS consiste em um fenômeno oceânico-atmosférico de 

macroescala, formado por flutuações nos padrões normais da Temperatura da 

Superfície do Mar (TSM) e dos ventos Alísios do Pacífico equatorial, entre as suas 

porções leste (costa do Peru) e oeste (próximo à Austrália). Embora afete toda a 

circulação atmosférica global, seus efeitos são mais notáveis nas baixas e médias 

latitudes, notadamente sobre a circulação leste-oeste da célula de Walker. 

Em anos considerados normais, a corrente marinha de Humboldt 

transporta as águas frias e ricas em nutrientes do fundo do Pacífico para a camada 

mais superficial, fazendo-as ressurgir na costa peruana. Como explica Oliveira 

(2001), isto ocorre porque os ventos Alísios empurram as águas superficiais (mais 

quentes) para oeste, fazendo aflorar as águas profundas (mais frias). Com isso, no 

Pacífico oeste as águas são um pouco mais quentes e, portanto, há uma maior 

convecção e liberação de calor latente, favorecendo a formação de nuvens. Em altos 

níveis os ventos têm sentido contrário, de forma que o ar que ascendeu passa a 
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deslocar para leste, descendo no Pacífico leste e, consequentemente, ocasionando 

a estabilidade do tempo (FIGURA 32). Nestas circunstâncias, as médias térmicas 

oceânicas do Pacífico leste ficam no entorno de 23°C (MENDONÇA; DANNI-

OLIVEIRA, 2007). 

Sobre o período chuvoso do NEB, a normalidade do ENOS estabelece 

um regime pluvial habitual, ou seja, sem excessos ou escassez hídrica. Todavia, 

também deve ser considerada a ação do Dipolo do Atlântico na regulação das 

chuvas do período chuvoso. Além disso, os registros históricos revelam que existe 

uma expressiva variabilidade interanual na TSM do Pacífico tropical, possuindo duas 

fases, sendo uma quente, denominada de El Niño, e outra fria, chamada de La Niña. 

 

Figura 32 – Situação oceano-atmosfera no Pacífico Tropical em anos considerados 
normais 

 
Fonte: Australian Government Bureau of Meteorology. Disponível em: 
www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml. Acessado em: 20 de 
mar. de 2016. 

 
Os eventos de El Niño são produzidos pelo aquecimento das águas 

superficiais e subsuperficiais do Pacífico, na área em que normalmente são mais 

frias (costa peruana). Esse fenômeno está relacionado ao enfraquecimento dos 

Alísios, que deixam de arrastar as águas quentes superficiais e inibem as 

ressurgências na costa sul-americana oeste. Como consequência, o termoclima 

passa a ter uma profundidade mais homogênea ao longo do Pacífico equatorial, de 

modo que todo o oceano passar a aquecer, principalmente nas porções central e 

oriental. Assim, observa-se o deslocamento da região de maior convecção para leste 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml
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e a bipartição da célula de Walker, sendo que um dos seus ramos decai nas regiões 

do NEB e da Amazônia oriental (FIGURA 33). 

 

FIGURA 33 – Situação oceano-atmosfera no Pacífico Tropical em anos de El Niño 

 
Fonte: Australian Government Bureau of Meteorology. Disponível em: 
www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml. Acessado em: 20 de 
mar. de 2016. 

 
Este ramo descendente sobre o NEB inibe a formação de nuvens e 

impede o deslocamento da ZCIT para o HS, o que pode produzir uma deficiência 

nos totais precipitados. Assim, El Niño contribui para o estabelecimento de anos 

secos a muito secos no NEB (FERREIRA; MELLO, 2005) e nas regiões da 

Indonésia e Austrália (FIGURA 34). 

 

Figura 34 – Efeitos globais do El Niño entre dezembro a fevereiro 

 
Fonte: modificado de CPTEC. Disponível em: enos.cptec.inpe.br/. Acessado em: 27 de jan. de 2016. 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml
http://enos.cptec.inpe.br/
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A La Niña possui causas opostas ao El Niño, ou seja, resulta do 

resfriamento do Pacífico oeste. O evento é desencadeado pela intensificação dos 

ventos Alísios que passam a empurrar mais ativamente as águas superficiais 

orientais (quentes) para os setores central e ocidental do oceano. Com isto, o 

desnível do termoclima entre os Pacíficos oriental e ocidental tende a ampliar-se. As 

ressurgências são favorecidas, resfriando ainda mais as águas da costa adjacente à 

América do Sul. Por outro lado, as águas quentes ficam represadas na porção oeste 

do Pacífico, acarretando movimentos ascendentes do ar. Nesta situação, a célula de 

Walker fica mais alongada, gerando chuvas nos oceanos Índico e no Pacífico 

ocidental e estabilidade do tempo no Pacífico central e oriental (ramos 

descendentes) (FIGURA 35).  

 

Figura 35 – Situação oceano-atmosfera no Pacífico Tropical em anos de La Niña 

 
Fonte: Australian Government Bureau of Meteorology. Disponível em: 
www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml. Acessado em: 20 de 
mar. de 2016. 

 

Para o Nordeste, assim como para as proximidades da Indonésia e da 

Austrália, a La Niña intensifica a ZCIT e, consequentemente, favorece a definição de 

anos chuvosos a muito chuvosos (FIGURA 36). 

 

 

 

 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/three-phases-of-ENSO.shtml
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Figura 36 – Efeitos globais do La Niña entre dezembro a fevereiro 

 
Fonte: modificado de CPTEC. Disponível em: enos.cptec.inpe.br/. Acessado em: 27 de jan. de 2016. 

 

Na figura 37 os resultados do Oceanic Niño Index (ONI) estão dispostos 

sequencialmente, de maneira que possível visualizar o comportamento do ENOS ao 

longo do período selecionado para detalhamento (2003-2014). 

 

Figura 37 – Sequência temporal do ONI entre 2003 a 2014 

 
Fonte: baseado em dados de CPC, 2016. 

 

4.2.2 Dipolo do Atlântico 

 

Outro mecanismo regulador da intensidade e posicionamento da ZCIT no 

NEB é Dipolo do Atlântico, considerado como uma anomalia definida entre a 

http://enos.cptec.inpe.br/
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diferença das TSMs entre as bacias do oceano Atlântico norte e Atlântico sul 

(FERREIRA, MELLO, 2005; UVO, 1989). Este fenômeno modifica a circulação 

meridional da atmosfera tropical (célula de Hadley) e, por consequência, inibe ou 

favorece a pluviosidade no NEB, como também na África tropical (ARAGÃO, 1998). 

No período chuvoso do NEB, precipitações acima das normais estão 

relacionadas às TSMs mais frias do Atlântico norte em relação ao Atlântico sul. 

Nesta circunstância, as águas mais frias do Atlântico norte promovem a 

intensificação do Sistema de Alta Pressão do Atlântico Norte (AAN) e dos ventos 

ANE, favorecendo o deslocamento da ZCIT para posições mais meridionais. Esta 

situação caracteriza a fase negativa do dipolo (FIGURA 38a). 

Porém, quando as águas do Atlântico sul estão mais frias que as do 

Atlântico norte, o Sistema de Alta Pressão do Atlântico Sul (AAS) e os ASEs 

intensificam-se, deslocando a ZCIT para posições acima da linha do equador, 

portanto inibindo as precipitações no NEB. Tal situação corresponde à fase positiva 

do dipolo (FIGURA 38b). 

 

4.2.3 Oscilação Madden-Julian 

 

A OMJ consiste em uma onda de pressão que se propaga de oeste para 

leste ao longo do Equador. Portanto, é um sistema zonal, podendo favorecer ou 

inibir as chuvas no Nordeste. Provoca alterações nos campos de pressão e de 

convecção dos ventos de baixos níveis da zona tropical, apresentando um tempo de 

vida de 30 a 60 dias, aproximadamente.  
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Figura 38 – Anomalia da TSM ilustrando as fases negativas (a) e positivas (b) 

 

 

Fonte: modificado de CPTEC. Monitoramento Global. Disponível em 
<clima1.cptec.inpe.br/monitoramentoglobal/pt>. Acessado em: 28 de mar. de 2016.  

 

A oscilação modifica os campos de Radiação de Ondas Longas (ROL), 

gerando perturbações convectivas e alterando as flutuações da célula de Walker, 

proporcionando sequências de nebulosidade em torno do globo, intercaladas por 

áreas de tempo estável. Assim, forma-se uma sequência de dipolos de ROL, 

caracterizados por anomalias (REPELLI et al., 1998), sendo que as negativas estão 

associadas às chuvas e as positivas indicam baixa nebulosidade. A figura 39 ilustra 

APRIL DE 2011 

JANEIRO DE 2012 

AAS 

AAN 

a 

b 

http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentoglobal/pt
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a evolução da anomalia de ROL entre as latitudes 0° e 10°S14. 

No Nordeste este sistema desencadeia o fenômeno popularmente 

conhecido como “veranicos”, correspondendo a períodos curtos de ausência ou de 

poucas chuvas durante a estação chuvosa. Na figura 40 há a correlação entre as 

anomalias de precipitação e de ROL, onde é possível destacar o comportamento 

inversamente proporcional entre elas em alguns meses do período avaliado.  

 

Figura 39 – Anomalia de ROL entre 29.03.2015 a 27.03.2016 (0° a 10°S) 

 
Fonte: modificado de CPTEC. Monitoramento Global. Disponível em 
<clima1.cptec.inpe.br/monitoramentoglobal/pt>. Acessado em: 28 de mar. de 2016. 

 
 

                                                             
14

 A figura 37 apresenta a evolução temporal das anomalias de ROL em um faixa que circunda o 
globo terrestre entre as latitudes 0° e 10°S. A leitura deve iniciada pela escolha da longitude de 
interesse disposta no eixo X. Posteriormente, deve-se percorrer a figura de baixo para cima, de modo 
que o observador passa por uma sequência temporal (eixo Y) de anomalias em um mesmo setor da 
faixa circundante. 

Longitude 

M
es

es
 

http://clima1.cptec.inpe.br/monitoramentoglobal/pt


112 

Figura 40 – Anomalias de precipitação e ROL (série filtrada) 2015/2016 (média na 
área 44W-34W 12S-2S) 

 
Fonte: modificado de CPTEC. Monitoramento Global. Disponível em 
<clima1.cptec.inpe.br/monitoramentoglobal/pt>. Acessado em: 28 de mar. de 2016. 
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5 PANORAMA DOS DESASTRES OCASIONADOS PELA ESCASSEZ HÍDRICA 

NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados, produtos e análises 

sobre os desastres naturais sucedidos nos estados dos NEB, em especial aqueles 

induzidos pela escassez hídrica nos municípios nordestinos durante o período de 

2003 a 2014. 

Após a coleta, seleção e tabulação das Portarias de Reconhecimento de 

Situação de Desastres (PRSD) emitidas pela União, procedeu-se o diagnóstico da 

distribuição espacial e temporal dos desastres desencadeados pelos eventos 

naturais adversos, notadamente aqueles deflagrados pelas secas e estiagens.  

Partindo-se de uma escala regional e aprofundando-se até o nível 

municipal, as análises foram realizadas em três níveis de investigação, são elas: 

 

 Análise Regional: identificação das tipologias de eventos naturais 

adversos que afetaram a região do NEB, com destaque para os 

fenômenos de seca e estiagem; 

 

 Análise Interestadual: avaliação da distribuição das PRSDs entre os 

estados do NEB, observando quais deles são mais suscetíveis aos 

impactos da escassez hídrica. Também foi diagnosticada a evolução 

temporal das Portarias entre os anos de 2003 a 2014; 

 

 Análise Intermunicipal: foram avaliados, comparativamente, os 1.794 

municípios nordestinos, no que concerne a frequência de registros de 

situações de crise no período estabelecido. 

 

Vale destacar que a decretação oficial de situação de crise motivada por 

eventos naturais intensos não reflete somente a intensidade de tais processos, mas 

também está relacionada à capacidade de resistência e de adaptação do sistema 

social afetado, assim como, às condições institucionais e políticas que podem 

dissimular a situação real vivenciada pelos municípios. 
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5.1 Análise Regional 

 

Conforme os dados disponibilizados pela SEDEC, ao longo da série 

histórica enfocada ocorreu a publicação de 12.884 PRSDs, das quais foram 

retiradas aquelas emitidas para o mesmo município, para o mesmo ano e mesma 

tipologia de desastre. Como resultado, foram validadas 9.156 Portarias distribuídas 

em cinco grupos de desastres naturais, de acordo com a classificação da 

Codificação Brasileira de Desastre (COBRADE), são eles: climáticos, hidrológicos, 

meteorológicos, geodinâmicos15 e biológicos. 

Na tabela 8 encontram-se os totais de emissões de PRSDs para as 

tipologias de evento naturais manifestados no período histórico selecionado. Nas 

colunas “Pm” estão presentes os municípios com Portarias, já nas “Ps” estão 

apresentadas as Portarias que foram reconhecidas pela segunda vez ou mais para o 

mesmo município, ano e fenômeno natural. As informações desta última coluna 

serão consideradas a parte, de forma que apenas se fez o seu uso quando 

necessário. No apêndice A encontram-se a quantificação das PRSDs para cada ano. 

Do montante validado, 7.360 (80,38%) PRSDs foram impulsionados por 

fenômenos adversos de origem climatológica (secas e estiagens), sendo, desta 

maneira, os eventos que afetaram com maior frequência e abrangência o NEB. Os 

demais fenômenos ocorrentes estão relacionados, direta e indiretamente, às 

dinâmicas hidrológicas (inundações/enchentes, enxurradas, alagamentos e colapsos 

de barragem 16,17), que abrangem 14,30% das PRSDs, às meteorológicas (chuvas 

                                                             
15

 O termo geodinâmico empregado neste trabalho é correspondente ao geológico da nomenclatura 
adotada pelo COBRADE. A opção por essa denominação decorrer de sua maior aproximação com a 
gênese dos processos desencadeadores, os quais estão na interface do estrato geográfico 
(GREGORIEV, 1993). 
 
16

 De acordo com o COBRADE, a classe de desastre “rompimento/colapso de barragens” é 
considerada como um desastre tecnológico. O autor concorda com a classificação, mas neste 
trabalho eles foram considerados como hidrológicos, tendo em vista sua relação com os excessos 
pluviométricos, que são eventos de origem natural. 
 
17

 Em 05.01.2015, algumas cidades mineiras da bacia do rio Doce foram afetadas por desastre 
motivado por colapso de barragem de rejeitos de minério, causado significativos danos às vidas, aos 
bens e ao patrimônio ambiental da região. Em resposta a situação de crise, houve a publicação do 
Decreto n° 5.572 de 13.11.2015, cujo caput exprime o seu fim, a saber: “altera o Decreto nº 5.113, de 
22 de junho de 2004, que regulamenta o art.2 0, inciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. Na mencionada Lei há as 
hipóteses em que o FGTS pode ser sacado por motivos de necessidade pessoal, urgência e de 
gravidade decorrente de desastre natural. Portanto, o decreto serve, tão somente, para possibilitar 
às vítimas do desastre o saque do FGTS e, obviamente, não exclui, e nem poderia fazer, os 
acusados das responsabilidades civis e penais. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97647/decreto-5113-04
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11326331/artigo-20-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11325714/inciso-xvi-do-artigo-20-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90


115 

intensas, vendavais, granizo e ressacas) com 4,97% dos registros, à geodinâmica 

(deslizamento e erosão) que abarca 0,34% das Portarias e, por fim, à biológica 

(epidemia generalizada) com apenas uma ocorrência (0,01%) (FIGURA 41). 

 

Figura 41 – Distribuição percentual de municípios com registro de PRSDs entre 2003 
a 2014, segundo grupo de desastre natural 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Na figura 42 é ilustrada a distribuição dos municípios com PRSDs 

segundo a tipologia do evento desencadeador. Como visto, há um predomínio de 

desastres motivados pela escassez hídrica, sendo que 5.533 (60,4%) das Portarias 

registraram a estiagem como fenômeno desencadeador dos desastres e 1.827 

(20,0%) informaram que foram motivadas devido à seca. Estes valores devem ser 

observados com ressalvas, uma vez que no ato em que os municípios informam a 

tipologia dos desastres pode ocorrer equívocos na aplicação das definições 

conceituais de seca e estiagem, em conformidade com o cenário natural existente. 
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Tabela 8 – Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre entre 2003 a 2014, por estado do NEB e por tipologia 
de evento natural 

PRSDs 

Estados 
Total 

AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Os Pm Os Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 63 67 1158 493 668 267 186 2 1208 782 773 532 919 402 459 124 99 31 5533 2700 8233 

Seca 297 95 27 5 706 445 0 0 174 0 10 0 229 25 319 302 65 27 1827 899 2726 

Inundações/enchentes 3 0 44 1 176 0 93 0 185 63 5 0 0 0 88 6 1 0 595 70 665 

Enxurradas 69 4 141 4 19 0 65 1 107 0 194 25 13 0 46 2 12 1 666 37 703 

Alagamentos 0 0 28 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 43 1 44 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 0 5 

Deslizamentos 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 8 1 9 

Erosão Marinha 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 2 0 1 0 19 4 23 

Erosão Fluvial 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Erosão Linear 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Chuvas Intensas 23 0 72 3 49 12 5 0 81 1 45 0 94 0 59 0 16 0 444 16 460 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Vendaval 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8 0 8 

Granizo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 455 166 1487 507 1622 724 355 3 1756 846 1043 562 1257 427 976 434 205 59 9156 3728 12884 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastres emitidas pela segunda vez ou mais, para o mesmo município, para 
o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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Figura 42 – Tipologia e frequência dos fenômenos naturais desencadeadores de 
desastres, segundo municípios com PRSDs 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 
Após os eventos que resultam de desvios negativos na pluviosidade 

habitual, os que apresentam maior frequência de situações de crise são aqueles 

cuja gênese remete aos efeitos antagônicos, isto é, a ocorrência de totais 

pluviométricos acima das normais climatológicas, seja em escala diária, seja ao 

longo do período chuvoso sazonal. Assim, as enxurradas, as inundações/enchentes, 

as chuvas intensas, os alagamentos e o rompimento de barragens foram 

responsáveis por 19,1% das PRSDs. Durante os anos analisados pelo menos dois 

destes fenômenos estiveram presentes em cada ano.  

Na figura 43 é apresentada a participação dos eventos produtores de 

escassez e excesso hídrico nos anos avaliados. Como observado, ambos os 

fenômenos estão relacionados ao regime pluviométrico de cada ano, o que resultou 

em uma maior ou menor frequência de situações de crise para uma ou outra 

adversidade. Na série histórica selecionada a escassez hídrica teve maior 

participação em dez anos, em muitos dos quais com uma amplitude expressiva em 

relação aos eventos danosos ocasionados pelo excesso hídrico. 

Como visto no capítulo anterior, esta variabilidade nos totais 

pluviométricos do período chuvoso é uma característica marcante do clima semiárido 

nordestino, os quais a atribuíram a manifestação de fatores de escala planetária, tais 

como as anomalias nas temperaturas dos oceanos Atlântico e Pacífico tropicais. 
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Figura 43 – Relação entre eventos produzidos por escassez e excesso hídrico 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Com efeito, a região nordestina, principalmente na área nuclear do clima 

semiárido, é suscetível à variabilidade pluviométrica, ora ocorrendo períodos de 

secas prolongadas, ora de expressivas chuvas no decorrer do período chuvoso ou 

por meio de episódios pluviais intensos. Acrescenta-se o fato das condições 

geoambientais dominantes na região semiárida, cujos contextos geológico, 

fitogeográfico e climático são desfavoráveis à acumulação de águas em superfície e 

no subterrâneo. Por seu turno, o escoamento superficial e a evaporação são mais 

intensos, de maneira que as consequências vão além de perda de água somente, 

mas acarretam na retirada expressiva de volumes do manto pedológico e na 

exposição do material saprolítico ou da própria rocha, bem como no domínio 

espacial de Neossolos Litólicos, que apresentam fortes limitações às atividades 

agropecuárias. 

Em estudo realizado por Olímpio (2013) com os desastres naturais no 

estado do Ceará, especificamente entre os anos de 2003 a 2012, foi constatado que 

99,7% das PRSDs foram ocasionados por eventos de origem climática ou 

hidrológica, sendo que 82,4% das Portarias estavam vinculadas aos impactos 

motivados pela escassez hídrica e 17,3% dos danos decorreram de enchentes e 

enxurradas. Em trabalho complementar, Olímpio e Zanella (2015) examinaram o 

período histórico indicado acrescido do ano de 2013 e observaram que as 

estiagem/secas passaram a compor 85,7% das decretações de situação de desastre 
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e as inundações decaíram para 14,0%, fato promovido pelas reduzidas chuvas deste 

ano. 

No NEB também foram registradas outras oito tipologias que abrangem 

apenas 0,5% do universo das Portarias, de modo que correspondem aos fenômenos 

manifestos sob condições locais, notadamente a exacerbação de processos 

erosivos e a ocorrência de eventos meteorológicos excepcionais. 

No que tange à distribuição temporal das PRSDs para escassez hídrica 

(seca e estiagem), a quantidade de Portarias apresenta uma variabilidade de 

emissões em conformidade com a irregularidade interanual do período chuvoso ou 

com a intensidade do período seco sazonal. Na figura 44 é exposta a distribuição 

das PRSDs de estiagem e secas, onde é notável um maior registro de impactos nos 

anos de 2012 a 2014, período em que a região esteve sob influência de uma seca 

meteorológica severa, ocasionando danos, inclusive em regiões menos suscetíveis a 

este fenômeno, como o estado do Maranhão. Por outro lado, em anos como 2004 e 

2011, os danos decorrentes da escassez hídrica são menores, em virtude das 

condições atmosféricas favoráveis às chuvas, embora, normalmente, venham 

acompanhados de desastres hidrológicos e meteorológicos. 

 

Figura 44 – Distribuição temporal das PRSDs para estiagem e secas e dos 
municípios impactados entre 2003 a 2014 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

No mesmo gráfico há a correlação entre a quantidade de PRSDs emitidas 

e os municípios afetados no decorrer da série histórica. A percentagem de territórios 

impactados varia entre 4,2% (2011) a 74,2% (2013), evidenciando a ampla oscilação 

da ocorrência de danos em função da variabilidade climática regional. 
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5.2 Análise Inter-regional 

 

De acordo com os registros da SEDEC, entre 2003 a 2014 o estado da 

Paraíba apresentou a maior quantidade de PRSDs para os munícipios impactados 

por fenômenos naturais adversos, considerando todas as tipologias. Em seguida, os 

estados do Ceará, Bahia, Piauí e Pernambuco foram, nesta ordem, os mais 

afetados, todos atingindo mais de mil Portarias para os anos avaliados (FIGURA 45). 

Considerando a frequência de registros de desastres naturais para o 

período analisado, a figura 46 contém um mapa-diagrama representando a 

espacialidade da proporção dos grupos de fenômenos naturais adversos 

impulsionadores da emissão de PRSDs. Os tamanhos dos gráficos indicam a 

participação de cada estado nos registros totais do NEB. Como demonstrado 

anteriormente, a região registrou cinco grupos de fenômenos adversos, no entanto 

apenas três são visíveis nos gráficos, haja vista que aqueles originados pela 

geodinâmica e por fatores biológicos abrangem parte reduzida dos registros (0,3%). 

Ainda assim, os mesmos foram considerados na construção dos resultados, estando 

pelo menos um dos grupos presentes em cinco dos nove estados. 

 

Figura 45 – PRSDs entre 2003 a 2014 por estado do NEB 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 
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Figura 46 – Mapa diagrama da distribuição dos grupos de desastres naturais registrados entre 2003 a 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Na tabela 9 observa-se que em todos os estados há a predominância dos 

eventos adversos de origem climática, que no caso se restringiram as seca e as 

estiagens, sendo mais representativos nos estados do Piauí, Ceará e Sergipe com 

representação de 91,3%, 84,7% e 80,0% das PRSDs, respectivamente. Os demais 

eventos climáticos abrangeram de 70 a 80% dos registros de cada estado, a 

exceção do Maranhão onde há um maior equilíbrio entre fenômenos climáticos 

(52,4%) e hidrológicos (45,9%). 

 
Tabela 9 – Grupos de fenômenos adversos com registro de PRSDs, por estado 

Grupos de Desastres AL BA CE MA PB PE PI RN SE Total 

Climático 360 1.185 1.374 186 1.382 783 1.148 778 164 7.360 

Hidrológico 72 213 195 163 293 201 15 135 22 1.309 

Meteorológico 23 76 49 6 81 48 94 60 18 455 

Geodinâmica 0 13 4 0 0 10 0 3 1 31 

Biológico 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Total 455 1.487 1.622 355 1.756 1.043 1.257 976 205 9.156 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Em seguida, os desastres hidrológicos são os mais frequentes em oito 

dos noves estados. A exceção é o Piauí, onde há o predomínio do registro de 

chuvas intensas, evento de natureza meteorológica. Neste caso, todas as Portarias 

são referentes ao ano de 2004, período em que a região do NEB como um todo foi 

impactada por fortes precipitações. Este quadro evidencia uma aparente 

inconformidade na padronização das definições conceituais aplicadas nas 

decretações, haja vista que possivelmente os impactos foram produzidos pela 

manifestação espaciais das chuvas, ou seja, enchentes, enxurradas, alagamentos e 

colapsos de barragem. E é sobre esta perspectiva que os demais estados tiveram 

reconhecidas as Portarias para 2004, assim como para os demais anos. 

Os registros evidenciam que os estados da Paraíba, Bahia e Pernambuco 

apresentam maior sensibilidade às crises motivadas pelo escoamento das águas 

superficiais, pois em conjunto abarcaram 54,0% dos desastres hidrológicos. Em 

termos relativos à proporcionalidade dos registros em cada estado, observa-se uma 

reordenação da participação destes fenômenos, onde o Maranhão destaca-se pela 

maior abrangência no seu contexto estadual (45,9%). Nos demais estados, à 

exceção do Piauí, os eventos hidrológicos são responsáveis por 10,7% a 19,3% das 

Portarias. 
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Posteriormente, os eventos meteorológicos foram os mais registrados, 

estando correlacionados às chuvas intensas, principalmente, e aos episódios 

meteorológicos extremos e espacialmente pontuais (granizo, ressaca e vendaval). 

Considerando os registros por estado, estes eventos foram mais frequentes em 

Sergipe (8,8%), Piauí (7,5%) e Rio Grande do Norte (6,1%). Já considerando o 

universo do Nordeste, o estado do Piauí apresentou a maior quantidade de 

Portarias, em virtude das chuvas ocorridas no ano de 2004, abrangendo 20,5% dos 

registros de eventos meteorológicos da região. Em seguida, destacam-se a Paraíba 

(17,8%), Bahia (16,7%) e Rio Grande do Norte (13,2%). 

Os fenômenos geodinâmicos estão relacionados à dinâmica externa, 

notadamente as erosões marinhas, fluvial e linear e aos deslizamentos, sendo 

condicionados a fatores locais que resultaram em uma maior predisposição a 

intensificação dos processos erosivos e aos movimentos de massa. Dentre estes, a 

erosão marinha foi o mais frequente, atingindo a costa dos estados de Pernambuco, 

Bahia e Ceará, principalmente. Em seguida destacam-se os deslizamentos, 

ocorridos na zona costeira e úmida dos estados da Bahia, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. 

Em toda a série houve apenas um registro de Situação de Emergência 

para desastres biológicos, produzido por um surto de Cólera (Vibrio cholerae), em 

2004, no município de São Bento do Una, sertão pernambucano (FIGURA 47). 

Conforme investigação realizada por Azevedo Filho (2004), os fatores responsáveis 

pela incidência da infestação foram o consumo de água de barreiros, destinação 

inadequada dos dejetos e o contato com pessoas doentes e fezes.  

Na figura 48 é apresentado um mapa-diagrama da proporcionalidade de 

PRSDs para cada estado onde são contempladas as tipologias identificadas na série 

histórica. A relação entre os estados é dada pelo tamanho de cada gráfico. Os 

resultados reafirmam que os fenômenos relacionados à escassez hídrica são mais 

representativos entre as tipologias registradas para todos os estados do NEB, 

inclusive em áreas menos suscetíveis aos desvios negativos da pluviosidade, como 

a zona úmida leste (zona da mata e agreste) e o setor extremo oeste (domínio 

amazônico). 
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Figura 47 – Repercussões na mídia da epidemia de cólera do município de São 
Bento do Uma, Pernambuco  

 
Fonte: Folha de S. Paulo. 
 

De acordo com os registros, 60,4% das Portarias informaram o fenômeno 

da estiagem como o deflagrador da crise vivenciada pelos municípios. Considerando 

os números absolutos, os estados da Paraíba e da Bahia foram os mais impactados 

com 21,8% e 20,9% do total de registros, respectivamente. Mais uma vez, assim 

como no quantitativo total de tipologias, o primeiro toma evidencia ao se destacar 

como estado mais afetado, mesmo possuindo uma menor quantidade total de 

municípios, o que indica que há mais unidades territoriais vulneráveis aos impactos 

da escassez hídrica. Avaliando a proporcionalidade das Portarias em cada estado, 

as estiagens foram responsáveis por 77,9% dos registros na Bahia, 74,1% na 

Paraíba e 73,1% no Piauí, o que demonstra a ampla frequência e abrangência dos 

seus impactos nos territórios municipais. 
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Figura 48 – Mapa diagrama das PRSDs segundo a tipologia e por estado do NEB emitidas entre 2003 a 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por sua vez, as secas foram registradas em 20,0% das Portarias, 

principalmente, no estado do Ceará (38,6%) e no Rio Grande do Norte (17,5%). 

Outro estado destacável foi o Maranhão, pois nunca decretou ou teve reconhecidas 

crises motivadas pela seca. Em uma análise intraestadual observa-se que 65,3% 

das PRSDs de Alagoas foram decorrentes das secas, enquanto no Ceará e no Rio 

Grande do Norte foram responsáveis por 43,5% e 32,7% dos reconhecimentos, 

respectivamente.  

As tipologias de enchentes e enxurradas também se destacam no cenário 

regional, pois apresentaram uma frequência bem representativa em oito estado, a 

exceção do Piauí. 

A partir da proporcionalidade entre os gráficos é possível notar que há 

uma situação de maior similaridade entre os estados da Bahia, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, em função da quantidade de ocorrências 

de impactos produzidos por eventos naturais adversos como um todo. Na figura 49 

estes resultados são apresentados em um dendograma, onde os nove estados são 

distribuídos em três grupos (clusters), onde o primeiro é composto pelos estados de 

Alagoas, Maranhão e Sergipe, em virtude da menor quantidade de registros. Como 

demonstrado, os demais estados são mais similares, mas havendo um agrupamento 

entre Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí e outro com Ceará, Paraíba e 

Bahia. 

Considerando apenas os registros de Portarias para as secas/estiagens, 

observa-se uma concentração na Paraíba, Ceará, Bahia e Piauí. Na figura 50 esta 

circunstância é ilustrada por meio de um mapa-diagrama de proporcionalidade 

interestadual das Portarias. 
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Figura 49 – Dendograma das PRSDs por estado do NEB 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Na figura 51 estes registros encontram-se agrupados em cinco clusters. 

Os dois primeiros correspondem aos estados do Maranhão, Alagoas e Sergipe onde 

as ocorrências de PRSDs para escassez hídrica foram menos frequentes, em virtude 

das condições climáticas menos favoráveis às secas. Além disso, no caso dos dois 

últimos, também deve ser considero a quantidade de municípios, a qual é bem 

inferior em relação aos demais. É destacável o conjunto formado por Ceará, 

Paraíba, Bahia e Piauí onde os registros foram mais significativos, sobretudo nos 

dois primeiros em que houve uma abundância de Portarias, mesmo apresentando 

uma menor quantidade de municípios. 

 

.
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Figura 50 – Mapa da distribuição das PRSDs para Estiagem/Seca entre 2003 a 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 



129 

Figura 51 – Dendograma das PRSDs para seca/estiagem entre os estados do NEB 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

No que concerne à proporção de municípios impactados por estado do 

NEB, observa-se que os efeitos dos períodos de estiagem ou da seca propriamente 

dita se espacializaram, grosso modo, por toda a região, todavia atingindo mais 

severamente determinadas porções. Para ilustrar esta situação na figura 52 é 

expressa a correlação entre o total de municípios de cada estado e aqueles que 

obtiveram pelo menos uma Portaria para seca ou estiagem durante a série histórica 

estudada. 

 

5.2.1 Distribuição Espaço-Temporal das PRSDs de escassez hídrica 

 

Nos registros é notável que os desastres apresentam uma alta 

variabilidade interanual, em conformidade com as características pluviométricas de 

cada ano. Na tabela 10 são correlacionados os municípios com registro de Portarias 

com o total de municípios de cada estado para cada ano analisado.  

 

 



130 

Figura 52 – Total de municípios e municípios com pelo menos uma PRSD para seca 
ou estiagem entre 2003 a 2014, por estado do NEB 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Tabela 10 – Municípios impactados por estiagens/secas por estado do NEB entre os 
anos de 2003 a 2014 

Anos AL BA CE MA PB PE PI RN SE 

Total de Municípios 102 417 184 217 223 185 224 167 75 

                                              Municípios Impactados 

2003 41 46 40 0 117 61 55 70 17 

2004 8 29 34 0 34 39 0 15 13 

2005 26 2 120 0 121 18 104 42 9 

2006 14 10 141 0 82 34 50 46 4 

2007 26 39 140 0 162 57 111 79 1 

2008 32 96 73 0 81 54 47 57 8 

2009 33 42 55 0 11 66 1 7 14 

2010 34 128 82 27 42 64 109 0 9 

2011 0 40 7 0 11 9 4 0 5 

2012 36 260 177 72 196 121 194 142 18 

2013 59 277 177 76 202 130 212 160 39 

2014 43 172 176 11 198 125 204 159 17 

 
Legenda: percentagem estadual de municípios impactos por ano 

  0 – 15%  16 – 50%  51 – 75%  76 – 100% 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Como observado, os impactos da escassez hídrica atingiram 

severamente porções significativas dos estados do Ceará, Paraíba, Piauí e Rio 

Grande do Norte, além disso, apresentam certa similaridade na frequência temporal 

de registros. Todavia, mesmo os estados menos suscetíveis quando da ocorrência 
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de anos secos também registram um aumento de municípios em crise, a exemplo de 

2013 quando os estados de Alagoas e Sergipe registram 57,8% e 52,0% dos seus 

municípios impactados. 

O mapa-diagrama da figura 53 ilustra a distribuição percentual dos 

municípios que tiveram reconhecidas pelo menos uma Portaria para os eventos de 

seca/estiagem para cada ano do período analisado. No painel “Distribuição 

Percentual Interestadual” são apresentados gráficos que correlacionam a proporção 

de municípios impactados entre os estados do NEB. 

A distribuição espaço-temporal dos municípios com PRSDs é 

espacializada na figura 54. Nela são apresentados 12 cartogramas, um para cada 

ano estudado, em escala 1:35.000.000. Entretanto, durante as análises anuais os 

mesmos resultados são reproduzidos em escala de 1:10.000.000, com intuito de 

melhor observar a distribuição das Portarias no NEB. 

Como demonstrado anteriormente, os mapas apontam que a abrangência 

do desastre está relacionada à intensidade de período seco de cada ano, no entanto 

também permite identificar que o sertão centro-setentrional do NEB é a área mais 

afetada, uma vez que concentra em todos os anos analisados a maior parte dos 

municípios impactados adversamente pela escassez hídrica, mesmo quando da 

ocorrência de anos mais chuvosos. Esta região abrange os sertões do semiárido do 

centro-sul do Ceará, sudeste e leste piauiense e as porções centro-oestes dos 

estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Nas figuras e gráficos apresentados destacam-se os anos de 2012 a 

2014, em virtude da abrangência espacial da situação de crise estabelecida na 

região. Os resultados indicam que nestes anos os efeitos da seca foram bem 

distribuídos no NEB, de modo que quatro estados (CE, PB, PI e RN) sempre tiveram 

mais de 85% dos municípios sob situação de desastre. Ademais, em pelo menos um 

destes anos, os estados do Ceará (96,2%, em 2012 e 2013), Paraíba (90,6% em 

2013), Piauí (97,3% em 2014) e Rio Grande do Norte (95,8% em 2013) tiveram a 

quase totalidade dos municípios com Portarias reconhecidas.  

 

 

.
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Figura 53 – Mapa da distribuição percentual dos municípios impactados pelo desastre da estiagem/seca entre os anos de 2003 a 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 54 – Mapas da distribuição dos desastres ocasionados por secas/estiagens entre 2003 e 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por outro lado, em anos chuvosos, como 2004 e 2011, os efeitos da 

escassez hídrica também são sentidos em alguns municípios, em função do próprio 

período sazonal de estiagem. Contudo, os mesmos encontram-se espacialmente 

dispersos, distribuindo-se em uma faixa longitudinal disposta entre o sertão 

setentrional do Ceará até o sul da Bahia. No ano de 2011, por exemplo, três estados 

(AL, MA e RN) não tiveram nenhuma Portaria reconhecida e o estado mais 

impactado, a Bahia, teve 9,6% municípios atingidos, o que corresponde a 40 

unidades territoriais. 

Já em termos absolutos os estados mais afetados, por ano analisado, 

foram a Bahia (277 e 269 em 2013 e 2012, respectivamente), o Piauí (212 e 204 em 

2012 e 2014, respectivamente) e a Paraíba (202 em 2013). A seguir os resultados 

de cada ano da série histórica são caracterizados isoladamente. 

 

5.2.1.1 Distribuição das PRSDs em 2003 

 

De acordo com os mapas do Índice de Precipitação Padronizado, no ano 

de 2003 a situação pluviométrica no NEB foi predominantemente normal, mas com 

ocorrências pontuais de extremos secos e úmidos (FIGURA 55).  

Este ano inicia-se sob influência de um El Niño fraco associado ao dipolo 

negativo, ocasionando chuvas abaixo das normais em parte significativa da Bahia e 

do Ceará, além de manchas no setor sul do Piauí e do Maranhão. Não houve 

registro de regiões com excesso hídrico. No período entre JFM18 a MAM as mesmas 

áreas mantiveram-se com precipitações inferiores, porém houve a retração espacial 

das situações extremas e severas. Isto decorre da influência de uma situação de 

neutralidade do Pacífico tropical e da continuidade do dipolo negativo. No noroeste 

maranhense e no litoral oeste do Ceará as precipitações foram acima das médias 

climatológicas. 

Em AMJ houve precipitações inferiores às normais nos sertões sergipano 

e pernambucano, mas principalmente na porção centro-leste do estado do Bahia, 

onde foram registradas situações extremas. 

Nos trimestres seguintes há uma diminuição das áreas de maior escassez 

hídrica, predominando a normalidade. O excesso hídrico foi registrado no 

                                                             
18 As letras representam os meses do ano seguindo a ordem temporal. Assim, JFM corresponde a 

janeiro, fevereiro e março, FMA significa fevereiro, março e abril e, assim, sucessivamente. 
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Recôncavo Baiano, na Chapada da Diamantina e na porção central do Maranhão. 

Ao norte e sul desta faixa houve ocorrências de escassez. 

 

Figura 55 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2003 

DJF JFM FMA MAM 

    

AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
 

Neste ano foram reconhecidas 737 PRSDs ao todo, porém 

desconsiderando aquelas emitidas pelo mesmo município para a mesma tipologia e 

no mesmo ano, foram validadas 564 Portarias. Destas, 95,9% foram motivadas por 

eventos de estiagem ou seca (FIGURA 56a). Com exceção do Maranhão, o qual não 

registrou nenhuma PRSD para escassez hídrica, estes eventos foram os mais 

frequentes em todos os estados para o ano analisado, sobretudo na Paraíba que 

concentrou 35,9% das Portarias (FIGURA 56b). 
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Figura 56 – Distribuição das PRSDs em 2003. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem.  

 

 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Na figura 57 estão espacializados os municípios que tiveram 

reconhecidas as Portarias para seca ou estiagem durante o ano de 2003. As regiões 

mais afetadas foram o sertão alagoano, centro-sul baiano, sertões centrais e do 

Jaguaribe no Ceará, região da Borborema da Paraibana, sudeste e sudoeste 

piauiense, sertão e agrestes pernambucanos, porção central potiguar e sertão 

sergipano. Nos próximos anos estas áreas estiveram presentes nos registros, 

mesmo em anos chuvosos, confirmando a sua extrema suscetibilidade à escassez 

hídrica. 

(a) (b) 
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Figura 57 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2003 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.2 Distribuição das PRSDs em 2004 

 

Para o período chuvoso de 2004, o ENOS foi predominantemente neutro, 

prevalecendo a influência do dipolo do atlântico em sua fase positiva na 

determinação do regime de chuvas. 

Em DJF as situações extrema e severamente secas foram espacialmente 

dominantes, principalmente em uma faixa que abrange todo o sul, oeste e o setor 

central do NEB (FIGURA 58). Por sua vez, entre JFM a MAM a região é impactada 

por fortes chuvas, de modo que a intensidade extrema prevaleceu, principalmente 

nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e norte do Piauí. Em AMJ o 

excesso hídrico restringe-se apenas ao sul da Bahia e a pequenas manchas 

moderadas. Nos demais trimestres há escassez. 

 

Figura 58 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2004 
DJF JFM FMA MAM 

    

AMJ MJJ JJA JAS 

    
 

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
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Neste ano foram reconhecidas 872 Portarias, das quais 21 foram emitidas 

para o mesmo município e fenômeno. Das 851 remanescentes, apenas 172 (20,2%) 

foram resultantes dos impactos das secas ou estiagens, enquanto 79,6% estiveram 

relacionadas a fenômenos associados aos excessos hídricos (FIGURA 59a), sendo 

um dos anos da série analisada em que os desvios positivos da pluviosidade foram 

mais severos que os déficits hídricos (o outro ano foi 2011). Os registros apontam 

que os estados mais impactados pela escassez foram Pernambuco, Paraíba e 

Ceará. No Maranhão e o no Piauí não há Portarias para seca ou estiagem (FIGURA 

59b).  

 

Figura 59 – Distribuição das PRSDs em 2004. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem.  

  

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Espacialmente, os municípios mais severamente afetados estiveram 

dispersos nos sertões do nordeste do NEB, incluindo áreas do Ceará, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas (FIGURA 60). 

(a) 
(b) 
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Figura 60 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2004 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.3 Distribuição das PRSDs em 2005 

 

Entre DJF a MAM o ENOS estava em sua fase quente e apresentava uma 

intensidade fraca, enquanto o dipolo encontrar-se positivo. Como resultado, a 

escassez esteve presente em todas as regiões do NEB. Merece destaque a faixa 

disposta em anfiteatro situada entre o litoral setentrional potiguar, todo o estado do 

Ceará e os sertões paraibano e pernambucano (FIGURA 61). Esta situação refletiu 

na definição de circunstâncias propícias à decretação de SE ou ECP em vários 

municípios. 

 

Figura 61 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2005 
DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

Nos demais trimestres há uma nítida distinção entre o NEB setentrional e o 

meridional, onde no primeiro são observados núcleos de extrema escassez, com 

destaque ao sertão do norte cearense e ao setor leste de Pernambuco e entorno. Ao 
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sul as condições pluviométricas foram mais amenas, mas havendo núcleos de 

excesso hídrico de intensidade moderada e severa. 

Foram reconhecidas 654 Portarias sendo que 111 foram descartadas, 

conforme a metodologia adotada. Das 543 Portarias validadas, 512 (94,3%) estavam 

relacionadas à escassez hídrica (FIGURA 62a). Em termos absolutos, a Paraíba, o 

Piauí e o Ceará foram os mais impactados. O estado do Maranhão, mais uma vez, 

não registrou Portarias para estas tipologias. Vale destacar a Bahia, o maior estado, 

registrou apenas duas PRSDs (FIGURA 62b). 

 

Figura 62 – Distribuição das PRSDs em 2005. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem.  

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

A distribuição espacial dos municípios com presença de Portarias de 

reconhecimento é apresentada na figura 63. É observado que os mesmos estão 

concentrados na porção centro-norte do NEB, área que esteve com precipitações 

abaixo das normais, como visto anteriormente. 

(a) (b) 
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Figura 63 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2005 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.4 Distribuição das PRSDs em 2006 

 

Durante todo o período chuvoso do ano de 2006 houve neutralidade no 

Pacífico tropical, no entanto as precipitações foram abaixo das normais, em virtude 

das condições desfavoráveis da TSM do Atlântico tropical, com exceção de fevereiro 

quando o dipolo foi negativo. 

No período entre DJF e MAM a região esteve em situação de escassez 

hídrica, a exceção de pequenos núcleos úmidos dispersos. Os resultados apontam 

que os maiores déficits concentraram-se no centro-norte da Bahia, no centro-sul do 

Piauí e ao longo do litoral setentrional (FIGURA 64). Entre AMJ e JJA, a faixa entre o 

sul e a porção centro-oeste do NEB obteve excessos de nível moderado a severo, 

fato que minimizou os efeitos da escassez do período anterior, refletindo na 

quantidade de Portarias. 

 
Figura 64 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2006 

DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
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Para 2006 foram registras 581 PRSDs, das quais 411 foram validadas. De 

acordo com os dados, 383 (94,3%) foram ocasionadas pelos impactos das secas ou 

estiagens (FIGURA 65a). O estado do Ceará foi o mais afetado pela seca deste ano, 

concentrado 36,8% das Portarias (FIGURA 65b). Observou-se que a quase 

totalidade do seu território foi impactado severamente. Vale notar que em função das 

condições do segundo trimestre do ano as porções sul e oeste do NEB foram pouco 

afetadas.  

 

Figura 65 – Distribuição das PRSDs em 2006. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

  

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Na figura 66 são ilustrados os municípios com presença de Portarias de 

reconhecimento da crise hídrica para o ano de 2006. Mais uma vez, a porção centro-

norte concentrou os municípios oficialmente reconhecidos, com destaque para o 

Ceará, devido à abrangência dos danos sobre seu território. 

 

(a) (b) 
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Figura 66 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2006 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.5 Distribuição das PRSDs em 2007 

 

O ano de 2007 é o terceiro seguido em que as chuvas foram insuficientes, 

resultando em crises generalizadas em muitos municípios nordestinos (FIGURA 67).  

Ao longo do período chuvoso, a configuração do Pacífico tropical foi 

predominantemente neutra. Por sua vez, o dipolo foi positivo entre janeiro e abril, de 

maneira que o déficit hídrico esteve especialmente relacionado à temperatura do 

Atlântico tropical. 

 

Figura 67 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2007 
DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    
Legenda 

Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

No período de JFM toda a região apresentou chuvas inferiores às 

normais. Esta situação, que associada aos anos secos anteriores, ocasionou um 

aumento das decretações de SEs e ECPs, haja vista que nestes meses ocorre a 

recarga natural dos reservatórios e o incremento das atividades agrícolas. Este fato 
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também foi observado entre MJJ a JAS. As regiões de maiores desvios negativos na 

pluviosidade foram o setor setentrional do NEB e os sertões pernambucano e 

baiano. 

Neste ano foram emitidas 1.070 Portarias de reconhecimento das quais 

694 foram validadas. Dentre estas, 649 (93,5%) foram induzidas pelos impactos da 

escassez hídrica, de modo que as demais tipologias foram pouco expressivas e 

pontuais (FIGURA 68a), embora possuam relativa diversidade (5 tipologias). 

Mais uma vez, os municípios severamente impactados concentraram-se 

na porção centro-norte do semiárido nordestino, envolvendo o estado do Ceará e os 

sertões dos estados do entorno (FIGURA 69). Os estados mais afetados foram a 

Paraíba, o Ceará e o Piauí (FIGURA 68b). Na Maranhão não houve registro de 

crises. Já em Sergipe ocorreu apenas uma Portaria de reconhecimento (para o 

município de Monte Alegre de Sergipe). 

 

Figura 68 – Distribuição das PRSDs em 2007. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 69 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2007 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.6 Distribuição das PRSDs em 2008 

 

O regime de chuvas deste ano esteve relacionado ao fenômeno de La 

Niña de intensidade moderada (DJF a FMA) a fraca (MAM a MJJ) e ao dipolo 

negativo do Atlântico atuante entre os meses de fevereiro a junho. Contudo, as 

chuvas do início de 2008 foram inferiores as médias patronizadas, produzindo 

déficits de porte extremo em muitas regiões, sendo que apenas a porção setentrional 

obteve excedentes hídricos. Esta situação possivelmente encontra-se correlacionada 

ao dipolo positivo ocorrente em janeiro (FIGURA 70). 

 

Figura 70 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2008 
DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

No entanto, a partir de MAM está situação se inverte, de maneira que as 

áreas a pouco em situação de escassez passam a ter excessos hídricos. Embora a 

La Niña tenha perdido intensidade no segundo trimestre de 2008, houve a 
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intensidade do dipolo negativo entre os meses de abril e maio, favorecendo as 

chuvas da ZCIT. Os maiores desvios positivos foram registrados no centro e sudeste 

do Maranhão, em todo o Piauí e no sertão paraibano e entorno. 

Foram emitidas 848 Portarias, das quais 655 foram validadas, a sua 

maioria relacionadas à escassez hídrica (68,9%) (FIGURA 71a). Também foi 

destacável a presença de desastres hidrológicos que afetaram, sobretudo Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

Os estados da Bahia, Paraíba e Ceará foram os mais impactados pelas 

secas e estiagens (FIGURA 71b). Novamente, o Maranhão não registrou municípios 

em crise hídrica.  

 

Figura 71 – Distribuição das PRSDs em 2008. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem.  

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Os municípios afetados distribuíram-se em uma faixa de direção NE/SW, 

envolvendo o norte do Rio Grande do Norte e do Ceará até o sul da Bahia, 

passando pelos sertões ocidentais dos estados da faixada leste do NEB e aqueles 

situados no sudeste do Piauí (FIGURA 72).  

(a) (b) 
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Figura 72 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2008 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.7 Distribuição das PRSDs em 2009 

 

A exceção de JJA (El Niño fraco), todo o período chuvoso restante a 

anomalia da TSM do Pacífico esteve neutra. Já a TSM do Atlântico foi favorável às 

chuvas, especialmente entre março e maio (FIGURA 73). 

 

Figura 73 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2009 
DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    
Legenda 

Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

Entre DJF a MAM a situação pluviométrica esteve entre normal a 

severamente seca, além de alguns núcleos dispersos em situação extrema. Por sua 

vez, o período de AMJ a JAS registrou excessos na região, a exceção do setor 

centro-leste da Bahia onde houve normalidade. As precipitações foram mais 

intensas a partir de maio, gerando excedentes na quase totalidade da região, 

notadamente na zona oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão e nos estados do 

Piauí e Ceará como um todo. 
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Em 2009 houve uma maior diversidade de tipologias de desastres 

naturais registradas, porém as secas e as estiagens ainda foram as mais frequentes 

(66,2%), seguidas pelas enchentes (30,4%) e enxurradas (21,4%) (FIGURA 74a). 

Entretanto, ocorreu uma redução do total de Portarias de reconhecimento para 

escassez hídrica, porém as emitidas ficaram espacialmente concentradas nos 

sertões cearense, pernambucano e alagoano. A Bahia registrou uma quantidade 

significativa de registros, todavia os municípios impactados estiveram mais 

distribuídos no semiárido (FIGURA 75). 

O estado mais afetado foi Pernambuco, cujos municípios impactados 

concentraram-se espacialmente nos setores ocidentais. Em seguida, o Ceará e a 

Bahia tiveram registros mais expressivos. O estado do Maranhão não teve PRSDs 

motivadas por crises hídricas e o Piauí apenas uma (para o município de Assunção 

do Piauí) (FIGURA 74b). 

 

Figura 74 – Distribuição das PRSDs em 2009. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

(a) 
(b) 
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Figura 75 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2009 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.8 Distribuição das PRSDs em 2010 

 

O ano de 2010 inicia com um El Niño moderado, porém perde força 

progressivamente até estabelecer-se a neutralidade em AMJ. Em seguida, a 

temperatura contínua decaindo até formar uma La Niña fraca em JJA (FIGURA 76). 

Já o dipolo é negativo em janeiro e positivo nos demais meses do período chuvoso. 

De maneira geral, em todos os cenários houve déficit hídrico, tendo 

afetado todas as regiões, com maior destaque para o setor setentrional do NEB e 

para o estado da Bahia. A área de atuação da ZCIT apresentou chuvas abaixo das 

normais climatológicas. Por fim, os registros de excedentes estiveram bem restritos. 

 

Figura 76 – Cartogramas de SPI para DJF a JAS de 2010 

DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

No ano de 2010 foram validadas 796 Portarias distribuídas em 11 

tipologias que integram os grupos climatológico, hidrológico, meteorológico e 
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geodinâmico. Contudo, em termos proporcionais, os primeiros abrangem 62,6% dos 

registros deste ano, correspondendo às secas/estiagens. Os desastres hidrológicos 

também foram representativos abarcando 35,8% das Portarias (FIGURA 77a). 

Com relação à distribuição interestadual, a Bahia e o Piauí obtiveram a 

maior quantidade de registros, de modo que juntos abrangem 48,2% das PRSDs. 

Outro aspecto interessante foram os primeiros registros de crises motivadas por 

escassez hídrica no Maranhão. Ao todo, 27 municípios foram impactados 

severamente, estando localizados na porção centro-norte do estado. Por outro lado, 

o Rio Grande do Norte, não registrou nenhuma situação de crise para esta tipologia, 

mas apenas para enchentes e enxurradas associadas às chuvas dos DOLs 

(FIGURA 77b; FIGURA 78). 

 

Figura 77 – Distribuição das PRSDs em 2010. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 

 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

(a) (b) 
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Figura 78 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2010 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.9 Distribuição das PRSDs em 2011 

 

O período chuvoso de 2011 inicia-se com uma La Niña moderada (DJF e 

JFM), que posteriormente decai para fraca (FMA e MAM) até atingir a neutralidade 

(AMJ a JJA). Com relação ao dipolo, ele é positivo em janeiro, negativo no período 

de fevereiro a abril e positivo em maio a julho. 

O acumulado pluviométrico do primeiro semestre de 2011 registrou 

excedentes hídricos nos sertões e na zona costeira setentrional do NEB, cujas 

principais contribuições estiveram relacionadas às chuvas de dezembro e janeiro. 

Em maio, as precipitações ocasionadas pelos DOLs também contribuíram para a 

geração de excessos no setor leste do NEB (FIGURA 79). 

 

Figura 79 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2011 

DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
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Com relação às áreas de escassez hídrica, elas foram bem localizadas e 

obtiveram intensidades moderada a severa até o mês de junho, quando as chuvas 

nos sertões centro-oeste foram diminutas. 

Como consequência, o ano de 2011 foi o que registrou a menor 

quantidade de Portarias de reconhecimento para os danos causados pela escassez 

hídrica, ao passo que os desastres hidrológicos foram os principais responsáveis 

pelas situações de crises municipais, com destaque para os eventos de enxurradas 

(FIGURA 80a). Das 246 PRSDs deste ano, 76 (30,9%) foram motivadas pelas secas 

e estiagens, estando dispersos nos sertões de seis estados, mas afetando, 

sobretudo a Bahia com 52,6% dos registros de escassez hídrica (FIGURA 80b). Nos 

territórios de Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte não decretação de situação 

de crise hídrica. 

 

Figura 80 – Distribuição das PRSDs em 2011. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem.  

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Na figura 81 é apresentado o mapa do NEB com os municípios que 

obtiveram Portarias de reconhecimento de crises hídricas, onde é observado que há 

uma evidente distinção dos impactos da escassez hídrica deste ano em relação ao 

demais. Houve um predomínio da ausência de PRSD e os municípios oficialmente 

reconhecidos estiveram dispersos na região.  

 

(a) 
(b) 
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Figura 81 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2011 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.10 Distribuição das PRSDs em 2012 

 

O ano de 2012 foi o primeiro de uma série de cinco anos seguidos de 

uma seca meteorológica, ocorrendo em anos posteriores a 2014, último avaliado 

neste trabalho.  

Em DJF e JFM ocorreu uma La Niña fraca, seguido por um período de 

neutralidade no restante da estação chuvosa. O dipolo foi positivo durante toda a 

estação. Deste modo, a configuração foi bastante desfavorável às chuvas. 

Conforme os cartogramas do SPI, a situação extremamente seca foi 

espacialmente dominante (FIGURA 82) em todo o período analisado e gerou desvios 

negativos não somente no NEB, como também em parte da região Norte. 

 

Figura 82 – Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2012 

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 

 

DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 
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Com efeito, as Portarias relativas às estiagem e às secas ocuparam 

98,9% do montante das emissões. As demais tipologias se enquadraram no grupo 

hidrológico (1,0%) e geodinâmico (0,1%) (FIGURA 83a). 

Neste ano, todos os estados foram afetados e ao todo 1.216 municípios 

decretaram Situação de Emergência em decorrência das implicações da escassez 

hídrica. Os estados da Bahia, Paraíba e Piauí tiveram a maior quantidade de PRSDs 

(FIGURA 83b). Já o Ceará apresentou a maior percentagem de municípios 

impactados em relação ao total de municípios do estado (96,2%). Também são 

destacáveis as 72 Portarias emitidas para municípios maranhenses19.  

 

Figura 83 – Distribuição das PRSDs em 2012. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 
 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 

 

Entretanto, houve uma concentração espacial em uma faixa central que, 

grosso modo, é semelhante aos terrenos do domínio do semiárido, incluindo os 

enclaves úmidos aí presentes. Desta forma, a zona costeira leste e o setor oeste do 

NEB apresentaram uma menor quantidade de municípios impactados, fato 

esperado, pois se encontram sobre tipos climáticos úmidos, tornando-os menos 

vulneráveis aos desvios negativos da pluviosidade (FIGURA 84). 

                                                             
19

 Em 2012 o município de São Luís/MA teve reconhecida uma SE para a tipologia “Exaurimento de 
Recursos Hídricos”. Porém, foi motivada por falhas no sistema de abastecimento da cidade. Portanto, 
é um desastre tecnológico. 
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Figura 84 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2012 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.11 Distribuição das PRSDs em 2013 

 

A situação pluviométrica de 2013 foi de chuvas abaixo das normais 

climatológicas, de maneira que foi o segundo ano consecutivo de seca 

meteorológica em toda a região do NEB.  

A anomalia da TSM do Pacífico tropical se manteve neutra durante toda a 

estação chuvosa, assim como a TSM do Atlântico tropical foi positiva para o mesmo 

período. 

Os déficits foram mais expressivos nos meses de fevereiro e março, 

quando todas as regiões atingiram níveis severa ou extremamente secos (FIGURA 

85). Embora tenham ocorrido excedentes em determinadas localidades, estes foram 

pontuais e de pouca expressão no contexto regional. 

 

Figura 85– Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2013 
DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
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Mais uma vez, as secas e as estiagens foram responsáveis pela maioria 

das decretações, abrangendo 98,5% das Portarias da União. Ao todo, 1.332 

municípios entraram em crise. Portanto, considerando a quantidade de PRSDs, o 

ano de 2013 foi o que gerou mais adversidades no NEB. Também foram registradas 

neste ano enxurradas (0,9%), chuvas intensas (0,1%), colapso de barragem (0,1%) 

e erosão marinha (0,4%) (FIGURA 86a). 

Com relação à distribuição espacial das PRSDs para escassez hídrica, 

houve um comportamento semelhante ao ano anterior, de maneira, que mais uma 

vez, os estados mais impactados foram a Bahia, Piauí e Paraíba (FIGURA 86b). 

Mais de 90% dos municípios do Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte 

obtiveram PRSDs. Confirmou-se a concentração espacial dos municípios 

impactados no domínio do tipo climático semiárido, porém por consequência da 

intensidade da seca meteorológica, a escassez hídrica atingiu municípios sob os 

tipos subúmidos e úmidos (FIGURA 87). 

 

Figura 86 – Distribuição das PRSDs em 2013. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 

 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 
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Figura 87 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2013 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.2.1.12 Distribuição das PRSDs em 2014 

 

O último ano detalhado nesta pesquisa também foi marcado pela 

manifestação de uma seca meteorológica, sobretudo em virtude dos déficits nas 

precipitações de março a maio. 

No que tange ao comportamento do ENOS, ocorreu ao longo de todo o 

ano de 2014 a situação considerada habitual. Todavia, o dipolo foi 

predominantemente negativo. Sendo assim, houve o predomínio de regiões em 

situação extrema e severamente secas, assim como ilustra os cartogramas da figura 

88. As porções mais secas estiveram localizadas nas porções setentrional, central e 

no sudoeste. Houve apenas manchas com excedentes hídricos no Recôncavo 

Baiano, no sertão centro-sul do Ceará e no sul maranhense. 

 

 
Figura 88– Cartogramas do SPI para DJF a JAS de 2014 

DJF JFM FMA MAM 

    
AMJ MJJ JJA JAS 

    

Legenda 
Umido Neutro Seco 

 Extremo  Normal  Extremo 

 Severo    Severo 

 Moderado    Moderado 

Fonte: adaptado de INPE; CPTEC, 2015. 
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Foram validadas 1.276 Portarias para este ano, das quais 1.258 (98,7%) 

foram ocasionadas pelos efeitos da seca e/ou estiagem. Os demais eventos com 

PRSDs foram resultantes de fenômenos meteorológicos (0,2%), hidrológicos (1,0%) 

e deslizamentos (0,2%) (FIGURA 89a). 

No que tange à distribuição das PRSDs por estado, o Ceará apresentou o 

maior número delas, sendo que apenas oito municípios não decretaram oficialmente 

situação de crise hídrica. Em seguida, Piauí, Paraíba e Bahia também se destacam 

pela quantidade de registros (FIGURA 89b). Mais uma vez, o mesmo padrão 

espacial de municípios severamente impactos é observado, podendo se afirmar que 

a faixa longitudinal que recorta a região nordestina, e delimitada pelas áreas úmidas 

do domínio atlântico e amazônico (FIGURA 90), é a região preferencial para a 

alocação de investimentos, planos e programas que busquem a solução dos 

programas socioambientais vivenciados pela população durante os anos de 

manifestação de secas meteorológica.  

 

Figura 89 – Distribuição das PRSDs em 2014. a) Por tipologia de fenômeno adverso, 
em percentagem; b) Por estado impactado pela seca e/ou estiagem. 

 

 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. 
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Figura 90 – Mapa das Portarias de Reconhecimento de Desastres de Estiagens/Secas na Região Nordeste do Brasil em 2014 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 



171 

5.2.1.13 Frequência das PRSDs entre 2003 e 2014 

 

Após o exame anual dos municípios que decretaram situação de 

desastres naturais e que foram oficialmente reconhecidos pela União, realizou-se a 

análise da frequência dos estados de crise hídrica durante o período temporal 

selecionado, ou seja, 2003 a 2014. 

Na tabela 11 os 1.794 municípios nordestinos foram agrupados em seis 

classes de frequência, variando de “nula”, quando não houve registros de crises 

durante a série histórica, a “muito alta”, quanto houve o reconhecimento de SE ou 

ECP em muitos dos anos selecionados.  

 

Tabela 11 – Classes de frequência de municípios com situações de desastre 

oficialmente reconhecidas entre 2003 a 2014 

Classes Intervalo ni fi pi Ni Fi Pi 

Nula 0 406 0,23 22,6 406 0,23 22,6 

Muito Baixa 1 ├ 2 261 0,15 14,5 667 0,37 37,2 

Baixa 2 ├ 4 363 0,20 20,2 1030 0,57 57,4 

Média 4 ├ 6 328 0,18 18,3 1358 0,76 75,7 

Alta 6 ├ 9 317 0,18 17,7 1675 0,93 93,4 

Muito Alta 9 ├ 11 119 0,07 6,6 1794 1,00 100,0 

Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014. Legenda: ni = frequência absoluta; fi: 
frequência relativa; pi: porcentagem relativa; Ni: frequência absoluta acumulada; Fi: 
frequência relativa acumulada; Pi: porcentagem relativa acumulada. 

 

Na figura 91 encontram-se o “Mapa de Frequência das Portarias de 

Reconhecimento de Situação de Desastres de Estiagem/Seca na região Nordeste 

do Brasil”, com a espacialização das classes acima definidas. Para melhor 

visualização, a distribuição dos municípios pela frequência de PRSDs é 

representada na forma de um histograma na figura 92. 

De acordo com o banco de dados da SEDEC, a frequência de 

reconhecimentos de situações de crises hídricas oscilaram entre zero a onze 

registros, ou seja, nenhum município do Nordeste decretou SE ou ECP em todos os 

anos detalhados.  

Considerando apenas a ausência ou presença de PRSDs para escassez 

hídrica em cada ano, houve uma concentração de municípios na classe “nula” 

(nenhuma PRSD) com 22,6% do total de municípios.  
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Figura 91 – Mapa da Frequência de Desastres Naturais de seca/Estiagem na região Nordeste do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 92 – Distribuição dos municípios do NEB, segundo a frequência de situações 
de crises hídricas oficialmente reconhecidas entre 2003 a 2014 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014.  

 

Estes municípios, em sua maioria, estão localizados na faixa costeira 

leste (zona da mata), na porção oeste do estado do Maranhão, regiões que 

apresentam um aporte maior e uma regularidade das precipitações, sendo deste 

modo, menos suscetíveis aos mecanismos geradores das características climáticas 

dominantes no semiárido nordestino. 

Vale frisar que esta quantidade elevada na classe nula não significa que 

tal circunstância predomina espacialmente, tendo em vista que o setor leste da zona 

costeira congrega diversos municípios de pequenas dimensões, em relação aos 

demais do NEB. 

Além destes, nas capitais estaduais20 e em parte das suas regiões 

metropolitanas também não foram registradas situações de crises hídricas. Neste 

caso, deve-se considerar que tais municípios possuem uma melhor infraestrutura de 

abastecimento, pois concentram a população e as principais atividades econômicas 

e administrativas dos estados. Portanto, há um maior investimento para a 

manutenção da normalidade no fornecimento de água.  

A classe que representa a maior frequência (9 a 11 Portarias) abrangeu 

apenas 6,6% das ocorrências e esteve presente nos sertões de oito estados 

                                                             
20

 Devido as secas sucessivas ocorridas entre 2012 e 2016, o Governo do estado do Ceará decretou 
em 16 de janeiro de 2017 Situação de Emergência para a cidade de Fortaleza, capital do estado do 
Ceará. É importante ressaltar que até o presente momento encontra-se em tramite o processo de 
reconhecimento da mencionada situação pelo poder executivo federal. 
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(apenas o Maranhão não tem municípios esta classe). Grosso modo, estes 

municípios estão dispersos na porção centro-norte do NEB, correspondendo ao 

núcleo do semiárido brasileiro, envolvendo os terrenos dos sertões do Ceará, do sul 

e sudeste do Piauí, do centro-oeste da Paraíba e oeste de Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe. 

Dentre os estados nordestinos, o Ceará foi aquele que teve um maior 

número de municípios na classe alta, com 36 ao todo, seguido por Alagoas e 

Pernambuco (FIGURA 93). A preponderância daquele estado era esperada, pois ao 

longo da série histórica os municípios que o integram sempre estiveram presentes 

nos registros da SEDEC. Além disso, estudos anteriores apontavam a 

suscetibilidade destes municípios aos fenômenos de secas e estiagens (OLÍMPIO, 

2013; OLÍMPIO; ZANELLA, 2015; OLÍMPIO; MONTEIRO, 2015; MONTEIRO, 2011). 

 

Figura 93 – Distribuição dos municípios da classe alta 

 
Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 2014.  

 

A Paraíba também é destacável, uma vez que foi o estado com maior 

total de registros de PRSDs para seca/estiagem em três anos (2003, 2005 e 2007) e 

o segundo mais impactado em outros cinco (2004, 2006, 2008, 2011, 2012), no 

entanto possui apenas 11 municípios na classe “muito alta”. Analisando, os mapas 

de cada ano, observa-se que o estado possui uma ampla oscilação na intensidade 

dos danos entre os anos averiguados. No período analisado, em quatro anos menos 

de 15% dos municípios obteve reconhecimentos em virtude de crises hídricas e em 
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três outros anos mais de 76% dos municípios foi impactada severamente pela falta 

d’água. 

No quadro 4 são apresentados os municípios que tiveram reconhecidas a 

situação de crises motivadas pela escassez hídrica em onze ou dez anos da série 

histórica, o que corresponde à parte da classe “muito alta”.  

 

Quadro 4 – Municípios com maior frequência de desastres de secas/estiagens 

Município Estado ni Município Estado ni 

Lagoa Grande PE 11 São Mamede PB 10 

Santa Filomena PE 11 Araripe CE 10 

Tauá CE 11 Campos Sales CE 10 

Água Branca AL 11 Caridade CE 10 

Major Isidoro AL 11 Irauçuba CE 10 

Pão de Açúcar AL 11 Itatira CE 10 

Santana do Ipanema AL 11 Jaguaribe CE 10 

Canindé de São Francisco SE 10 Orós CE 10 

Monte Alegre de Sergipe SE 10 Parambu CE 10 

Poço Redondo SE 10 Pedra Branca CE 10 

Poço Verde SE 10 Senador Pompeu CE 10 

Porto da Folha SE 10 Trairi CE 10 

Araripina PE 10 Canapi AL 10 

Cabrobó PE 10 Jaramataia AL 10 

Santa Cruz PE 10 Maravilha AL 10 

Serrita PE 10 Ouro Branco AL 10 

Remígio PB 10 Pariconha AL 10 

Legenda: ni – frequência absoluta. Fonte: baseado em dados da SEDEC, 2003 – 
2014.  

 

Como visto, os municípios que possuem o maior número de Portarias 

estão presentes nos sertões alagoano, sergipano, cearense, paraibano e 

pernambucano. As duas primeiras regiões chamam atenção, pois aparentemente 

são menos suscetíveis às adversidades promovidas pela escassez hídrica, pois há 

uma tendência de generalizar as características da zona costeira úmida para todo o 

contexto dos estados. 



176 

Conclui-se que a identificação destes municípios é uma etapa 

fundamental no processo de gestão dos riscos de desastres naturais, pois é um 

elemento indicador do nível de exposição, resistência e da capacidade de adaptação 

do sistema social as adversidades advindas dos fenômenos naturais produtores de 

escassez hídrica. 
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6. A VULNERABILIDADE DO NORDESTE DO BRASIL AOS DESASTRES 

NATURAIS 

 

As investigações acerca da vulnerabilidade são instrumentos que 

clarificam a leitura da realidade no entorno da organização espacial de ativos em um 

dado espaço geográfico. No contexto latino-americano esta investigação é 

representada pela desigualdade na locação de recursos e, por consequência, há 

diferentes níveis de vulnerabilidade. Deste modo, apontam para uma situação 

crucial: os eventos adversos geram danos distintos em cada porção geográfica, em 

virtude da presença ou não de ativos potencializadores da proteção social e 

minimizadores dos riscos. Tal contexto não se restringe à vulnerabilidade aos 

perigos naturais, mas também a outras adversidades, como a violência, a 

criminalidade, a precariedade do emprego, a discriminação, dentre outras. 

Assim, parte-se do pressuposto que o estudo da vulnerabilidade contribui 

para a compreensão dos riscos que os diferentes grupos sociais experimentam ao 

serem submetidos aos perigos naturais de mesma intensidade (BRAGA, OLIVEIRA, 

GIVISIEZ, 2006). Para tanto, a análise de um conjunto de fatores é o caminho a ser 

percorrido para construção do quadro socioespacial de um território. É desta 

maneira, que a sociedade pode perceber os riscos e as oportunidades do seu 

ambiente e como o conhecimento destes aspectos contribui para a tomada de 

decisão sobre a gestão dos recursos (KATES, 1962). 

Atualmente, o uso de índices de vulnerabilidade é uma ferramenta 

amplamente empregada na identificação de territórios que abrigam grupos sociais 

em condições mais desfavoráveis, podendo, inclusive, revelar a predisposição 

daquele espaço aos riscos (SANTOS, 2015). A mensuração da vulnerabilidade a 

partir de índices sintéticos, além de um método de pesquisa, é um instrumento de 

comunicação, pois ao tentar repassar rapidamente o conteúdo de uma realidade à 

sociedade, cria meios que fomentam a atuação dos agentes produtores na 

implantação de recursos. Tal afirmativa é mais evidente quando há a espacialização 

da vulnerabilidade, demonstrando-se os imbricados padrões espaciais de um 

território, onde, não raramente, os extremos convivem lado a lado. 

A vulnerabilidade é um dos elementos constituintes do risco e sem a qual 

não é possível alcançar o principal objetivo da pesquisa, a determinação dos níveis 

de risco. Por outro lado, é de conhecimento geral que a capacidade humana em 
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prever e eliminar eventos naturais adversos é limitada, ao passo que a construção 

de sociedades mais seguras é uma realidade possível e necessária, que trará 

benefícios a todos os aspectos que envolvem a qualidade de vida. 

A avaliação da vulnerabilidade pode ser entendida como uma estimativa 

da capacidade dos grupos sociais de resistir e de adaptar-se às adversidades, bem 

como de promover o seu bem-estar. Neste sentido, o presente capítulo traz em seu 

escopo a aplicação de uma metodologia para a determinação da vulnerabilidade dos 

municípios nordestinos aos perigos naturais, por meio da construção de um índice 

sintético que integrou indicadores baseados nos critérios demografia, estrutura 

etária, estrutura habitacional, renda, educação, saúde, arranjo familiar, trabalho, 

capital econômico e situação dos estabelecimentos rurais. 

Desta forma, foi elaborado o Índice de Vulnerabilidade aos Desastres 

Naturais (IVDEN), a partir da conjunção de dimensões que representam conjuntos 

de ativos correlacionados e que expressam condições específicas provedoras ou 

não da seguridade frente às perigos naturais. Os indicadores estão agrupados em 

dimensões representativas dos fatores extraídos pela Análise de Componentes 

principais.  

Compreende-se que o roteiro metodológico apresentado tem potencial 

para a definição de diagnósticos acerca da vulnerabilidade aos perigos naturais em 

diferentes escalas de análise. Ademais, os resultados a seguir apresentados não se 

restringem a vulnerabilidade aos desastres naturais, tampouco aos episódios de 

escassez hídrica, mas podem ser confrontados com outros eventos de caráter 

adversos, a exemplo daqueles oriundos de desequilíbrios socioeconômicos. A seguir 

são discutidos os resultados obtidos. 

 

6.1 Fatores Indicadores da Vulnerabilidade aos Desastres Naturais 

 

A técnica Análise dos Componentes Principais conduziu a agregação das 

observações entorno dos 28 indicadores selecionados para definição dos níveis de 

vulnerabilidade aos desastres naturais, notadamente aos episódios de escassez 

hídrica. Como demonstrado, no capítulo 2, a técnica proporcionou o estabelecimento 

de pesos para cada variável em função do nível de explicação que elas dispõem e a 

definição de dimensões medidas pelo grau de correlação entre as variáveis. 
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Desta maneira, o emprego da técnica no tratamento estatístico dos dados 

permitiu a construção de um panorama atual das disparidades sociais e econômicas 

da área de estudo. Posteriormente, houve o ordenamento dos municípios em termos 

de níveis de vulnerabilidade aos perigos naturais. 

Retomando a tabela 6 (capítulo 3) é possível constatar que as variáveis 

se reúnem em oito dimensões, expressas pelas componentes extraídas. Assim, as 

variáveis V4 (população infanto-juvenil), V12 (moradores por domicílios) e V24 

(pessoas de 10 a 17 anos ocupadas) estão positivamente correlacionados a primeira 

componente (F1). Nesta também se encontram as variáveis V5 (população idosa) e 

V15 (chefes de família com 70 anos ou mais), porém negativamente 

correlacionados. Em conjunto, elas medem 23,750% do conjunto dos dados e 

expressam os aspectos demográficos e econômicos dos grupos etários 

dependentes. Por isto, esta dimensão é denominada de “Instabilidade da Estrutura 

sociodemográfica dos grupos etários dependentes”. 

A maior proporção de pessoas das faixas etárias infanto-juvenil e idosa 

tende a diminuir a capacidade de resistência da população. Estes indivíduos 

possuem maiores restrições físicas e, consequentemente, certa dependência 

durante a tomada de decisão frente às adversidades. 

Na figura 94 é mostrado o mapa resultante da distribuição espacial de F1. 

Verifica-se que na região em estudo, a presença de grupos dependentes é mais 

significativa em parte expressiva no estado do Maranhão, constituindo-se em uma 

área de concentração do fenômeno em apreço. Há municípios em situação 

semelhantes, porém espacialmente dispersos, além de pequenas aglomerações nos 

estados de Alagoas e Piauí. A maior participação destes grupos etários pode estar 

relacionada à migração da população adulta para trabalhar nas cidades ou em 

centros de produção agrícola.  

Além destas regiões, a proporção de idosos e chefes de famílias com 70 

anos ou mais também é significativa em toda a região costeira, no noroeste baiano, 

no sul do Piauí e no sertão pernambucano. Todavia, a participação das variáveis 

relacionadas à população infanto-juvenil é menor, resultando em intensidades altas 

a médias. 

 



180 

Figura 94 – Mapa da Instabilidade da Estrutura Sociodemográfica dos Grupos Etários Dependentes 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A componente 2 (F2) representa a dimensão “Déficit de serviços básicos” 

e é formado pela correlação positiva entre as variáveis V2 (população rural), V7 

(abastecimento de água), V8 (rede de esgoto), V9 (coleta de lixo) e V10 (energia 

elétrica), as quais indicam a presença de domicílios sem acesso aos serviços 

públicos básicos. Nota-se que o método utilizado também reuniu a variável 

percentagem de população rural municipal (V2) nesta componente, fato justificado 

pela reduzida cobertura dos serviços avaliados no espaço rural nordestino. A 

componente explicou 16,677% do conjunto de dados. 

Alguns municípios têm uma maior oferta de infraestruturas e serviços 

públicos, notadamente aqueles que possuem os principais espaços urbanos, ao 

passo que outros são extremamente deficientes, ocasionando uma menor 

capacidade de enfrentamento aos perigos de qualquer natureza. Além disso, tais 

indicadores também examinam a salubridade ambiental em que vive a população 

nordestina, de modo que apontam para níveis de qualidade de vida. 

A figura 95 expõe a espacialização de F2. Observa-se que as regiões 

metropolitanas e as cidades médias possuem maior oferta da infraestrutura pública. 

Dentre os dez municípios de menor déficit de serviços, apenas Fernando de 

Noronha não está em uma região metropolitana (QUADRO 5). Isto é justificado pela 

universalização da coleta de lixo e do fornecimento de energia elétrica neste 

município. Ademais, a população da ilha é considerada urbana em sua totalidade. 

 

Quadro 5 – Municípios de menores e maiores déficits dos serviços públicos 

Menores déficits Maiores déficits 

Posição Municípios Posição Municípios 

1° Natal - RN 1° Marajá do Sena - MA 

2° Aracaju - SE 2° Dom Inocêncio - PI 

3° Madre de Deus - BA 3° São Lourenço do Piauí - PI 

4° Parnamirim - RN 4° Massapê do Piauí - PI 

5° Fernando de Noronha - PE 5° Várzea Branca - PI 

6° Salvador - BA 6° Campo Alegre de Lourdes - BA 

7° João Pessoa - PB 7° Bonfim do Piauí - PI 

8° Lauro de Freitas - BA 8° Sebastião Barros - PI 

9° Cabedelo - PB 9° Capitão Gervásio Oliveira - PI 

10° Fortaleza - CE 10° Pau D'Arco do Piauí - PI 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 95 – Mapa do Déficit de Serviços Básicos 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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No que concerne à precariedade da oferta de serviços destacam-se as 

regiões do sul e sudeste do Piauí e parte do Maranhão, correspondendo à área de 

concentração de municípios em situação mais severa. Diante o fenômeno da seca, 

está em destaque a insuficiência da rede de abastecimento de água, o qual não 

atende as demandas essenciais à sobrevivência, sobretudo nas comunidades rurais. 

Mesmo nas cidades, onde a oferta da rede é maior, há problemas seja devido à 

irregularidade do abastecimento, seja pela baixa qualidade da água. Desta forma, é 

comum a instalação de estruturas para armazenamento de água da chuva ou 

fornecida pelos carros-pipas mediante auxílio do poder público ou custeada pelos 

próprios moradores (FIGURA 96). 

 

Figura 96 – Estruturas utilizadas no NEB para armazenamento de água 

  

  

Legenda: a) barreiro para armazenamento de águas pluviais para dessedentação animal. Município 
de Marcolândia - PI; b) cisterna de placas para armazenamento de água pluvial e fornecida por carro-
pipa. Município de Icapuí – CE; c) cisterna de placa com calçadão, para coleta e armazenamento das 
águas das chuvas. Município de Bento Fernandes – RN; d) carro-pipa para abastecimento de 
comunidades rurais. Município de Riachuelo - RN. Fonte: autor. 

 

As variáveis V13 (população analfabeta), V16 (chefes de família 

analfabetos) e V20 (domicílios com rendimento mensal de até um salário mínimo) 

a b 

c d 
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representam condições educacionais e econômicas agravantes do estado de 

vulnerabilidade. Estes indicadores estão congregados na terceira componente (F3), 

a qual 7,643% do conjunto de dados. Elas representam a dimensão “Incapacidade 

de aproveitamento de recursos”, pois se admite que os grupos sociais com baixos 

níveis de escolaridade têm maior predisposição ao não aproveitamento da estrutura 

de oportunidades disponíveis, logo o acesso às amenidades do padrão de vida 

moderno é limitado. 

Para Duarte (2002) os baixos níveis de instrução da população nordestina 

são fatores que ampliam a desigualdade econômica entre os grupos sociais, 

notadamente durante o período de secas, quando os escassos recursos são 

aproveitados por quem está apto em tê-los. Portanto, mesmo que haja recursos, os 

indivíduos não são propensos a transformá-los em ativos. Desta forma, mesmo 

diante da crise hídrica ocorre o aprofundamento entre as camadas sociais, uma vez 

que os indivíduos menos instruídos tendem a permanecer economicamente 

estagnados. 

A figura 97 expõe a distribuição da dimensão na área de estudo. 

Constatou-se o núcleo da região semiárida possui um maior número de municípios 

detentores de fatores limitantes ao aproveitamento dos recursos, especialmente o 

estado do Piauí. O potencial de aproveitamento é maior em alguns municípios 

metropolitanos e em cidades médias. No quadro 6 estão destacados os municípios 

de melhor e pior situação na componente.  

 

Quadro 6 – Classificação da incapacidade de aproveitar recursos 

Melhor Pior 

Posição Municípios Posição Municípios 

1° Fernando de Noronha - PE 1° Vera Mendes - PI 

2° Salvador - BA 2° Alagoinha do Piauí - PI 

3° São Luís - MA 3° Minador do Negrão - AL 

4° Lauro de Freitas - BA 4° Caraúbas do Piauí - PI 

5° Luís Eduardo Magalhães - BA 5° Caxingó - PI 

6° Aracaju - SE 6° Paquetá - PI 

7° Madre de Deus - BA 7° Massapê do Piauí - PI 

8° Paulista - PE 8° Pedro Alexandre - BA 

9° Paço do Lumiar - MA 9° Olho d'Água Grande - AL 

10° Parnamirim - RN 10° Pedro Régis - PB 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 97 – Mapa da Incapacidade de Aproveitamento de Recursos 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Entre os dez melhores, destacam-se os municípios de Fernando de 

Noronha – PE (1°) e Luís Eduardo Magalhães – BA (5°), pois não se enquadram na 

situação mais comum, mas estão entre as melhores condições das variáveis da 

componente. No estudo de IPEA (2016), Fernando de Noronha foi identificado como 

o único município de Nordeste com vulnerabilidade social muito baixa, situação 

possivelmente associada às restrições de acesso e devido aos custos de moradia do 

local, ocasionando a exclusão dos grupos sociais menos favorecidos. O segundo 

município é um centro produtor e processador de bens agrícolas de exportação de 

alta produtividade. 

Já a quarta componente (F4) explicou 6,111% do conjunto de dados. A 

componente trata da dimensão “Incapacidade de produção de recursos” e foi 

mensurada pelas variáveis V1 (população total), V6 (densidade demográfica) e V28 

(PIB). Considera-se que uma maior renda municipal e um maior quantitativo 

populacional são indicadores que expressam a capacidade de cada município em 

gerar recursos e transformá-los em ativos. 

Os resultados da componente foram espacializados na figura 98. Nela é 

notável a discrepância dos capitais econômicos e da concentração populacional 

entre as capitais estaduais e os demais municípios nordestinos. Apenas Fortaleza - 

CE, Salvador - BA e Recife - PE atingiram o menor nível de incapacidade de 

geração de recursos. Este fato está ligado à intensidade e especialidade da 

produção de bens e serviços destas cidades frente aos demais municípios. Por 

conta disto, a área de influência destas três cidades abrange todo o Nordeste. Tal 

circunstância reflete na capacidade de gerar e captar recursos financeiros para 

melhor resistir e adaptar-se às adversidades ambientais. 

Na faixa de baixa estão as outras capitais e alguns municípios 

metropolitanos, cujas áreas de influências são, basicamente, estaduais (QUADRO 

7). Já na classe média estão as cidades de porte médio e outros municípios 

metropolitanos, incluídos entre eles as cidades de Maracanaú – CE, Juazeiro do 

Norte – CE, Mossoró – RN, Petrolina – PE, Campina Grande – PB, Feira de Santana 

– BA e Vitória da Conquista – BA. 
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Figura 98 – Mapa da Incapacidade de Produção de Recursos 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 7 – Municípios com menor e maior incapacidade de gerar recursos 

Menor incapacidade Maior incapacidade 

Posição Municípios Posição Municípios 

1° Fortaleza - CE 1° Parari - PB 

2° Salvador - BA 2° Pedro Laurentino - PI 

3° Recife - PE 3° Tamboril do Piauí - PI 

4° Olinda - PE 4° São Miguel da Baixa Grande - PI 

5° Natal - RN 5° Porto Alegre do Piauí - PI 

6° São Luís - MA 6° São José do Brejo do Cruz - PB 

7° João Pessoa - PB 7° São Gonçalo do Gurguéia - PI 

8° Maceió - AL 8° Barreiras do Piauí - PI 

9° Aracaju - SE 9° João Costa - PI 

10° Jaboatão dos Guararapes - PE 10° São Miguel do Fidalgo - PI 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os demais municípios são economicamente inferiores e, portanto, 

possuem menor capacidade de produzir uma estrutura de oportunidades capaz de 

melhorar a qualidade de vida das populações e gerar meios para a proteção social. 

Grosso modo, nestes a atividade econômica é majoritariamente agrícola, que no 

contexto nordestino é extremamente vulnerável à variabilidade pluviométrica 

interanual. Em seguida, o comércio nas sedes urbanas, aposentadorias e auxílios 

sociais contribuem com a economia local. 

A quinta componente (F5) explicou 5,006% do conjunto de dados e 

congregou as variáveis V18 (mulheres que tiveram filhos nascidos mortos), V21 

(domicílios sem rendimento mensal), V22 (população economicamente ativa 

desocupada) e V23 (domicílios cujo responsável era do sexo feminino). 

Elas representam a dimensão “Fragilidade do capital socioeconômico das 

famílias vulneráveis”, por tratarem das condições da saúde, da debilidade da renda 

dos domicílios e das instabilidades da ocupação e do arranjo familiar. No conjunto, 

as variáveis são indicadores ligados à posse de recursos pelos agentes sociais e 

como estes os mobilizam para promover o seu bem-estar. 

A figura 99 apresenta a distribuição dos municípios entre as faixas de 

capital, enquanto na figura 100 consta a espacialização das classes. Regionalmente, 

há o predomínio de uma fragilidade baixa e uma reduzida percentagem das 

intensidades alta e muito alta. Todavia, estas últimas estão predominantemente 

dispostas nos estados do Maranhão e Piauí. 
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Figura 99 – Distribuição dos municípios entre as classes de fragilidade do capital 
socioeconômico 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diferentemente das demais componentes, na classe muito baixa da 

dimensão medida por F5 não se encontram as capitais estaduais e as principais 

cidades metropolitanas e interioranas. Está diferença indica que os principais 

espaços urbanos são providos de uma maior estrutura de oportunidades, porém os 

recursos são insuficientes para prover a qualidade de vida ou parte da população é 

incapaz de adquiri-los em função da sua reduzida inserção social e econômica. 

Desta maneira, nas cidades a proporção de famílias vivendo à margem de 

condições de vida dignas é extensa e está impressa no tecido urbano através das 

favelas e ocupações irregulares. 

A sexta componente (F6) foi mensurada pelas variáveis V14 (chefes de 

domicílio com até 17 anos) e V17 (chefes de domicílio do sexo feminino), as quais 

representam as famílias cujo arranjo familiar é potencialmente debilitado.  

Neste último caso, assume-se certo nível de generalização ao considerar 

a presença de chefes de famílias do sexo feminino como um fator de 

vulnerabilidade. De fato, é admitido que famílias com este arranjo são formadas pelo 

abandono ou separação do indivíduo do sexo masculino que tradicionalmente 

ocuparia a posição de chefe do domicílio ou por famílias oriundas da separação do 

indivíduo feminino do domicílio original. Estas situações são as mais comuns na 

sociedade brasileira, embora também ocorram outros padrões, como a inserção 

mais pronunciada das mulheres no mercado de trabalho, ocasionando melhores 

remunerações e menor dependência econômica e familiar. Acrescenta-se que ainda 

hoje a renda média das mulheres é inferior a dos homens. Por esta razão, a 

dimensão captada pela componente é denominada de “Debilidade do arranjo 

familiar”. A componente explicou 4,092% do conjunto de dados. 
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Figura 100 – Mapa da Fragilidade do Capital Socioeconômico das Famílias Vulneráveis 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A faixa de muito alta debilidade esteve presente em 3,19% (63) dos 

municípios, sendo que esteve mais presente no estado do Maranhão (21). Somente 

o estado do Ceará não possui municípios na mencionada classe (FIGURA 101). Na 

figura 102 está representada a espacialização dos municípios segundo os resultados 

de F6. Nela verifica-se uma melhor distribuição das classes na região. 

 

Figura 101 – Municípios com debilidade familiar muito alta 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O município de São José dos Ramos – PB obteve a pior situação para 

esta dimensão. Nele 3,14% dos domicílios são chefiados por jovens até 17 anos e 

63,92% por mulheres. Já a melhor condição está presente no município de Dom 

Basílio – BA, local cujo censo demográfico de 2010 constatou que não há domicílios 

com chefes de até de 17 anos e 19,72% são chefiados por mulheres. 

A sétima componente (F7) explicou 3,899% do conjunto de dados. Ela foi 

determinada pelas variáveis relacionadas aos quantitativos proporcionais de V3 

(indivíduos deficientes), V10 (domicílios precários), V19 (crianças desnutridas) e V26 

(produtores sem terra). Por esta razão, a componente é denominada de 

“desigualdade social”.  

A figura 103 expõe a área de estudo segundo as classes da componente 

F7. Constatou-se que os municípios em situação mais severa estão localizados nos 

estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No quadro 8 estão 

elencados os municípios com situações mais amenas e adversas. 
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Figura 102 – Mapa da Debilidade do Arranjo Familiar 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 103 – Mapa da Desigualdade Social 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 8 – Municípios com menor e maior desigualdade social 

Menor desigualdade Maior desigualdade 

Posição Municípios Posição Municípios 

1° Luís Eduardo Magalhães - BA 1° Afonso Cunha - MA 

2° Santa Filomena - PI 2° Pio XII - MA 

3° Bom Jesus das Selvas - MA 3° São Miguel da Baixa Grande - PI 

4° Maranhãozinho - MA 4° Umirim - CE 

5° Caatiba - BA 5° Lagoa Alegre - PI 

6° Eunápolis - BA 6° Lago Verde - MA 

7° Ibicoara - BA 7° Pindaré-Mirim - MA 

8° Barra da Estiva - BA 8° Lima Campos - MA 

9° Itapitanga - BA 9° Peritoró - MA 

10° Lafaiete Coutinho - BA 10° Monção - MA 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Por último, a oitiva componente (F8) é produto da correlação entre V25 

(orientação técnica dos estabelecimentos rurais) e V27 (presença de 

estabelecimentos rurais com áreas degradadas). Assim, ela representa a dimensão 

“Exploração da terra pela agropecuária”.  

A componente explicou 3,586% do conjunto de dados. As variáveis têm 

correlação negativa, ou seja, quando maior o número de estabelecimentos sem 

orientação, menor o número de estabelecimentos com terras degradadas. 

Os resultados da componente determinaram que a exploração agrícola 

está mais presente em estabelecimentos rurais do núcleo semiárido do Nordeste, 

sobretudo do estado do Rio Grande do Norte (FIGURA 104). No quadro 9 estão 

expostos os municípios com situações mais amenas e mais sevaras na componente 

F8. 

Quadro 9 – Intensidade de exploração da terra 

Menor intensidade Maior desigualdade 

Posição Municípios Posição Maior intensidade 

1° Cedral - MA 1° Francisco Dantas - RN 

2° Bayeux - PB 2° Ribeiro Gonçalves - PI 

3° Madre de Deus - BA 3° Currais - PI 

4° Cabedelo - PB 4° Carnaúba dos Dantas - RN 

5° São Luís do Piauí - PI 5° Passagem - PB 

6° Água Doce do Maranhão - MA 6° Marajá do Sena - MA 

7° Lajes Pintadas - RN 7° Grossos - RN 

8° Afonso Cunha - MA 8° Santa Cruz do Capibaribe - PE 

9° Porto Rico do Maranhão - MA 9° Cruzeta - RN 

10° Mato Grosso - PB 10° Olho-d’água do Borges - RN 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 104 – Mapa da Exploração da Terra pela Agropecuária 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.2. Vulnerabilidade aos Desastres Naturais (IVDEN) 

 

Como dito, o IVDEN foi elaborado por meio da integração das 28 

variáveis selecionadas e ponderadas pela ACP. Para o período analisado, a 

vulnerabilidade média nos municípios do NEB foi de nível médio. Na tabela 12 está 

exposta a distribuição dos municípios, segundo as classes de vulnerabilidade e por 

estado a que pertencem. 

 

Tabela 12 – Distribuição dos municípios entre as classes de vulnerabilidade 

Estados Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta Total 

AL 1 12 29 47 13 102 

BA 85 155 108 63 6 417 

CE 16 75 72 20 1 184 

MA 2 6 31 86 92 217 

PB 61 81 52 28 1 223 

PE 33 55 64 29 4 185 

PI 14 38 70 68 34 224 

RN 61 69 33 4 0 167 

SE 6 32 26 10 1 75 

Total 279 523 485 355 152 1.794 

Total (%) 15,55 29,15 27,03 19,79 8,47 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que a distribuição dos municípios entre as classes é dada 

pelo predomínio de unidades municipais com vulnerabilidade baixa (VB) e média 

(VM), com 29,15% e 27,03%, respectivamente. Em seguida, 19,79% estão em 

situação de vulnerabilidade alta e 15,55% muito baixa. Por último, 8,47% dos 

municípios encontram-se na pior condição.  

A distribuição espacial dos resultados do IVDEN está demonstrada na 

figura 105, onde foi possível determinar a regionalização de municípios em 

condições de vulnerabilidade similares. Observa-se que existe uma concentração de 

municípios de vulnerabilidade muito alta nas porções noroeste e oeste do NEB, 

abrangendo parte considerável do Maranhão e, em menor, frequência no Piauí. Em 

termos absolutos, estes dois estados apresentaram a maior quantidade de 

municípios nesta condição, com 60,53% e 22,37%, respectivamente. 
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Figura 105 – Mapa de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em contrapartida, são observados municípios com condições amenas e 

severas convivendo lado a lado. De maneira geral, nos primeiros estão aqueles 

centros que possuem maiores capitais sociais e econômicos e detêm os maiores 

investimentos em infraestrutura básica, de modo a favorecer o estabelecimento de 

uma centralidade construída pela estrutura de oportunidades neles presentes. Por 

seu turno, nos municípios em condições mais adversas essa estrutura é menor, 

resultando em uma grande pressão sobre poucos recursos municipais e na 

dependência socioeconômica e dos serviços administrativos estatais presentes nos 

centros. 

Nos 152 municípios de vulnerabilidade muito alta concatenam-se as 

piores situações entre as variáveis selecionadas, refletindo na exposição às 

adversidades sociais, econômicas e até mesmo à manutenção da vida. Desta 

maneira, tais municípios apresentam uma maior predisposição ao estabelecimento 

de crises que podem evoluir para desastres dependendo da intensidade do impacto 

dos processos naturais. 

No quadro 10 estão elencados os vinte municípios do Nordeste de maior 

vulnerabilidade. Como visto, este conjunto é composto apenas por municípios 

maranhenses, sendo que o município de Marajá do Sena foi considerado o de maior 

vulnerabilidade da região. Isto decorre, porque o referido detém a pior situação 

(posição 1.794°) no que tange à porcentagem de domicílios sem rendimento mensal, 

está na segunda pior posição (1.793°) dos municípios de maior proporção de idosos 

e em terceiro (1.792°) nas variáveis que tratam da população infantil, pessoas de 10 

a 17 anos ocupadas, chefes de famílias com 70 anos ou mais e terras degradadas. 

Ademais, também está entre as situações mais severas nas variáveis relacionadas à 

proporção de domicílios precários (posição 1.790°) e acesso ao esgotamento 

sanitário (1.788°) e energia elétrica (1.787°). 
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Quadro 10 – Municípios de maior vulnerabilidade 

Ordem Município Estado Ordem Município Estado 

1° Marajá do Sena MA 11° Marajá do Sena MA 

2° Belágua MA 12° Belágua MA 

3° Cachoeira Grande MA 13° Cachoeira Grande MA 

4° Santo Amaro do Maranhão 
MA 

14° Santo Amaro do 
Maranhão MA 

5° Fernando Falcão MA 15° Fernando Falcão MA 

6° Centro Novo do Maranhão 
MA 

16° Centro Novo do 
Maranhão MA 

7° Pedro do Rosário MA 17° Pedro do Rosário MA 

8° Primeira Cruz MA 18° Primeira Cruz MA 

9° Presidente Juscelino MA 19° Presidente Juscelino MA 

10° Afonso Cunha MA 20° Afonso Cunha MA 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O estado do Maranhão também destaca-se negativamente ao constatar-

se que 42,40% dos seus municípios apresentam vulnerabilidade muito alta (FIGURA 

106), em consequência da reduzida presença de ativos em seus territórios. No 

capítulo anterior foi demonstrado que este estado possui a segunda menor 

frequência de registros oficiais de desastres naturais, estando à frente apenas de 

Sergipe, sendo que este possui 75 municípios, o que equivale a um terço dos 

municípios maranhenses. No entanto, os resultados do IVDEN expõe um potencial 

alarmante para o surgimento de adversidades aos desastres naturais, bem como 

indicam que as unidades destacadas estão muito suscetíveis aos desequilíbrios 

sociais manifestados em cenários de crise econômica e desestruturação de políticas 

sociais. 

Embora o Maranhão não esteja sob o domínio climático semiárido, a crise 

ambiental em construção também representa um cenário de risco para o mesmo, 

pois nas próximas décadas é esperada a elevação da variabilidade pluviométrica e a 

expansão das áreas semiáridas degradadas (SOLOMON, et al., 2007). Neste 

contexto, possivelmente ocorrerá o acirramento das demandas por recursos naturais 

pela população e pelos agentes econômicos, implicando pauperrimamente dos 

grupos já vulneráveis e ampliação das desigualdades socioeconômicas. Corrobora 

com isto, a ampliação de reconhecimentos oficiais de desastres naturais ao longo do 

período de 2003 a 2014. Até o ano 2009 não houve emissão de situação de 

emergência ou estado de calamidade pública para episódios associados à escassez 

hídrica, porém nos últimos cinco anos houve registros em quatro. Neste sentido, 
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caso os episódios de secas e estiagens se tornarem mais frequentes, o estado do 

Maranhão tem potencial para ser um dos mais afetados na região Nordeste, haja 

vista os péssimos resultados nos indicadores de vulnerabilidade.  

 
Figura 106 – Distribuição percentual das classes de vulnerabilidade dos municípios, 

por estado do NEB 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na classe de vulnerabilidade muito alta também são destacáveis os 

municípios localizados nos sertões de Alagoas, na região do médio São Francisco, 

pois abrangeram 8,55% (13) da classe. Vale ressaltar que está porção alagoana 

também registrou altas frequências de reconhecimento oficial de desastres naturais 

para o período investigado. Na mesma situação estão treze municípios dispersos 

entre cinco estados. Apenas o Rio Grande do Norte não possuiu municípios nesta 

condição. 

Resultados convergentes ao IVDEN foram identificados em outros 

trabalhos. Em escala nacional, o IPEA (2015)21 realizou uma pesquisa sobre a 

                                                             
21

 Em IPEA (2015) foi elaborado o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) para os municípios do Brasil, 
a partir de 16 indicadores relativos às dimensões: infraestrutura urbana, capital humano, renda e 
trabalho. O índice sintético buscou avaliar a ausência e insuficiência de bens e serviços públicos 
entre as porções do território brasileiro e que cuja posse determina as condições de bem-estar ou 
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vulnerabilidade social dos municípios do país. Utilizando dados do censo de 2010, 

este trabalho constatou que 72,4% dos municípios de vulnerabilidade muito alta 

estão concentrados no Nordeste, o que abrange 32,4% dos seus municípios. Os 

dados também apontaram que os estados de Alagoas e Maranhão são os mais 

vulneráveis. Além disso, foi evidenciado que o Brasil apresenta uma regionalização 

latitudinal das classes de vulnerabilidade, de modo que nas regiões Norte e 

Nordeste concentram-se aqueles em piores condições, enquanto no Sul e Sudeste 

estão os municípios brasileiros em melhor situação (FIGURA 107). 

 

Figura 107 – Mapa de vulnerabilidade social de 2010 

 

Fonte: IPEA (2015). 

 

Almeida, Welle e Birkmann (2016) aplicaram um índice para avaliar os 

níveis de exposição, vulnerabilidade e riscos dos municípios brasileiros aos natural 

hazards. A vulnerabilidade foi estabelecida pela mensuração de 32 indicadores que 

abrangeram as noções de suscetibilidade (susceptibility), capacidade de lidar 

(coping capacity) e capacidade de adaptação (adaptive capacity). O estudo também 

constatou que as regiões Norte e Nordeste concentram os hotspots de 

vulnerabilidade do país. Nas outras regiões também ocorrem municípios de maior 

                                                                                                                                                                                              
exclusão das populações, sobretudo daquelas residentes nos espaços metropolitanos. Embora 
relacionado, o IVS não foi elaborado para avaliar a vulnerabilidade aos perigos naturais, pois algumas 
das variáveis não possuem uma relação direta com está temática. 
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vulnerabilidade, porém a distribuição espacial se dá de forma isolada. Na figura 108 

consta o mapa de vulnerabilidade elaborado pelos autores. 

 

Figura 108 – Mapa de vulnerabilidade aos Natural Hazards 

 
Legenda: as classes de vulnerabilidade denominadas very low, low, medium, high e very high podem 
ser traduzidas como muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Fonte: Almeida, Welle e Birkmann 
(2016).  

 

A metodologia aplicada pelo autores agrupou 1.113 municípios na classe 

de maior vulnerabilidade, sendo que destes 711 (63,88%) estão localizados no 

Nordeste. Dos 20 municípios mais vulneráveis 16 estão no Nordeste, estando 

distribuídos entre os estados do Maranhão (4), Piauí (4), Pernambuco (2), Paraíba 

(3), Bahia, (1), Alagoas (1) e Sergipe (1). 

No contexto do Ceará, Olímpio (2013) determinou a vulnerabilidade aos 

perigos naturais a partir da análise de 14 variáveis. O estudo identificou que o 

município de Salitre, no extremo sudoeste do estado, é o mais vulnerável. Do 
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mesmo modo, o IVDEN também determinou este município como o mais vulnerável 

do Ceará. 

O IVDEN agrupou 355 municípios com alta vulnerabilidade, sendo que a 

distribuição espacial dos mesmos esteve concentrada nos estados do Maranhão e 

Piauí, com 24,23% (86) e 19,15% (68) dos municípios desta classe. Acrescenta-se a 

estes a Bahia com 17,75% (63) dos municípios. Com respeito à relação entre o total 

de municípios e os municípios com alta vulnerabilidade de um estado, observa-se 

que Alagoas possui 46,08% dos seus municípios nesta situação, enquanto no 

Maranhão está classe abrange 39,63% dos municípios e no Piauí há 30,36%. 

Desta forma, foi evidenciado que os estados do Maranhão e Alagoas 

apresentam a maior parte dos seus territórios em condições de alta ou muito alta 

vulnerabilidade aos desastres naturais, na medida em que os indicadores traduziram 

o nível de desproteção em que vive a população destes espaços. Situação 

semelhante também ocorre no Piauí onde estas classes abarcam 45,54% dos 

municípios. 

Nos demais estados a presença de municípios com alta ou muito alta 

vulnerabilidade varia entre 2,40% (Rio Grande do Norte) até 17,84% (Pernambuco). 

O Rio Grande do Norte não obteve municípios na classe muito alta e apenas 2,40% 

(422) na alta. 

O estudo de IPEA (2015) determinou que a região Nordeste possui 80,1% 

dos municípios agrupadas na classe de alta vulnerabilidade social (47,7%) ou muito 

alta (32,4%). Essa proporção é de 69,5% para os municípios do Norte, 10,4% no 

Sudeste, 7,9% no Centro-oeste e 1,8% do Sul. 

A classe de vulnerabilidade média do IVDEN é composta por 485 

municípios dispersos em todos os estados da região. A maior representatividade da 

classe ocorre no estado baiano com 22,27% daquele montante. Em contrapartida, 

no Ceará 39,13% dos seus municípios têm média vulnerabilidade, o que 

corresponde maior proporção entre cada contexto estadual. 

Ao analisar novamente o mapa de vulnerabilidade observa-se expressiva 

desigualdade socioespacial e intra-regional, tendo em vista que são registradas 

concentração de espaços sob condições de baixa e muito baixa vulnerabilidade, 

                                                             
22

 No estado do Rio Grande do Norte, os municípios de alta vulnerabilidade são: Ielmo Marinho, 
Pedra Preta, Galinhos e Venha-ver. 
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principalmente nas regiões metropolitanas, em centros regionais interioranos e ao 

longo da porção centro-oriental do NEB.  

A vulnerabilidade baixa está presente em 28,15% (523) dos municípios do 

NEB, sendo assim, a classe de maior representatividade. Embora seja registrada a 

presença desta classe em todos os estados, há expressiva discrepância entre os 

totais estaduais. Na Bahia há 115 (29,64%), sendo aquele que dispõem do maior 

número de municípios com baixa vulnerabilidade, enquanto no Maranhão existem 

apenas 6 (1,15%). Em relação à proporção de municípios de cada estado, a classe 

baixa apenas não é predominante em Alagoas, Maranhão e no Piauí. Nos estados 

de Sergipe (42,67%), Rio Grande do Norte (41,32%) e Ceará (40,76%) são 

observadas as maiores proporções da faixa de vulnerabilidade baixa. 

Na classe de vulnerabilidade muito baixa estão, dentre outros, as capitais 

nordestinas, além de municípios que exercem influência regional e local, como 

Olinda – PE, Campina Grande – PB, Caicó – RN e Juazeiro do Norte – CE. A classe 

comporta por 15,55% (279) dos municípios do NEB, sendo que a maioria encontra-

se nos estados da Bahia (30,47%), Paraíba (21,86%) e Rio Grande do Norte 

(21,86%). Porém, no Maranhão existem apenas dois municípios com vulnerabilidade 

muito baixa (São Luís e Imperatriz), em Alagoas somente um (Maceió) e em Sergipe 

há seis (Aracaju, Ribeirópolis, Cumbe, Itabi, Cedro de São João e Propriá). 

No quadro 11 estão ordenados os municípios nordestinos de menor 

vulnerabilidade, conforme os resultados do IVDEN. A cidade de Recife, capital de 

Pernambuco, apresentou o melhor resultado na região. Isto é explicado porque este 

município está entre as melhores condições nas variáveis relativas à população 

infantil (10° posição), ao trabalho infantil (8°), à coleta de lixo (10°) e acesso à 

energia elétrica (5°), as quais receberam maior peso de acordo com a metodologia 

aplicada.  

Ademais, a posição de Recife e das demais capitais também é reflexo da 

mínima ou mesmo ausência da participação das variáveis relacionadas à estrutura 

do meio rural, da melhor cobertura da infraestrutura pública e dos PIBs mais 

elevados. O trabalho de Almeida, Welle e Birkmann (2016) também destacou as 

capitais e municípios metropolitanos entre aqueles de menor vulnerabilidade.  
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Quadro 11 – Municípios de menor vulnerabilidade 

Ordem Município Estado Ordem Município Estado 

1° Recife PE 11° São João do Sabugi RN 

2° Salvador BA 12° Ipueira RN 

3° Fortaleza CE 13° Campina Grande PB 

4° Natal RN 14° Aracaju SE 

5° Abaíra BA 15° Ouro Branco RN 

6° Olinda PE 16° Timbaúba dos Batistas RN 

7° Jardim do Seridó RN 17° Coxixola PB 

8° João Pessoa PB 18° Caicó RN 

9° Várzea PB 19° Jussiape BA 

10° Acari RN 20° Tuparetama PE 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Destaca-se o município de Abaíra – BA como o primeiro da faixa de 

vulnerabilidade muito baixa que não integra uma região metropolitana. Neste caso 

em particular, sua posição no índice expressa os bons resultados nas variáveis 

relacionadas à proporção de grupos etários dependentes (populações idosa e 

infantil, chefes de família com 70 ou mais e pessoas de 10 a 17 anos ocupadas). 

Situações semelhantes são observadas nos municípios de Coxixola - PB e Jussiape 

– BA. 
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7. AVALIAÇÃO DO RISCO AO DESASTRE DA SECA 

 

Os resultados a seguir foram obtidos pela sobreposição espacial do 

registro de histórico de desastres relacionados à escassez hídrica e pela 

vulnerabilidade dos municípios aos fenômenos naturais adversos. Como 

demonstrado, a análise e interpretação destes fatos foi estabelecida a partir do 

emprego de técnicas estatísticas para tratamento dos dados municipais associados 

ao uso de um Sistema de Informação Geográfica que em conjunto permitiram a 

espacialização dos níveis distintos de risco vivenciados na região Nordeste. 

O Índice de Risco aos Desastres das Secas/Estiagens (IRDES) permitiu 

que as análises fossem realizadas de forma comparativa entre cada município e o 

universo de municípios nordestinos. Em seguida, ocorreu a ordenação de todos os 

municípios, segundo o nível de risco obtido.  

Portanto, os resultados são pertinentes em uma análise intra-regional, 

pois expressam quais são as unidades territoriais em melhores e piores situações no 

contexto do Nordeste. Desta forma, a distribuição dos municípios em classes de 

risco aponta apenas para a situação do mesmo no âmbito do universo pesquisado. 

Por esta razão, não se pode afirmar que os municípios de risco muito baixo estão 

em situação ideal frente às adversidades, porém estão mais próximos de alcançá-la 

se comparados às demais observações. Logo, a confrontação desta investigação 

com trabalhos realizados em escalas espaciais diferentes poderá ocasionar em 

resultados distintos. 

A vista disto, o Mapa de Risco aos Desastres da Seca/Estiagem está 

presente na figura 109, onde os municípios estão distribuídos em cinco classes de 

risco. Visualmente, há uma regionalização das classes, havendo um aumento de 

risco das bordas da região para o interior. 

 



207 

Figura 109 – Mapa de Risco aos Desastres de Seca/Estiagem na Região Nordeste do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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As áreas de concentração das classes de risco muito alto e alto ao 

fenômeno tratado compreendem os terrenos no núcleo do tipo climático semiárido, 

incluindo os territórios dos sertões do Ceará, Alagoas, Pernambuco, sudeste do 

Piauí e, em menor medida, as porções centrais dos sertões paraibano e potiguar. No 

outro extremo, as concentrações dos municípios estão localizados nas bordas da 

região, compreendendo as zonas abrangidas por tipos climáticos mais amenos. 

Nestas também estão, não coincidentemente, 8 das 9 capitais, que como 

demonstrado anteriormente, possuem as menores vulnerabilidades à escassez 

hídrica. 

A tabela 13 expõe a distribuição dos municípios de cada estado entre as 

classes. A faixa de risco médio (RM) foi dominante, abarcando 34,55% (682) dos 

municípios nordestinos, embora tenha a classe de risco baixo (RB) também tenha 

sido expressiva (31,16% ou 615 municípios). Não obstante, as classes de risco 

muito baixo (RMB) e muito alto (RMA) estiveram restritas a apenas 5,98% (118) e 

3,09% (61) dos municípios. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos municípios entre as classes de risco 

Estados Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto Total 

AL 2 58 9 11 22 102 

BA 66 200 134 17 0 417 

CE 4 7 70 84 19 184 

MA 5 111 99 2 0 217 

PB 5 32 105 79 2 223 

PE 19 57 50 48 11 185 

PI 2 33 129 56 4 224 

RN 4 70 77 16 0 167 

SE 11 47 9 5 3 75 

Total 118 615 682 318 61 1794 

Total (%) 5,98 31,16 34,55 16,11 3,09 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A classe de risco muito alto é composta de 61 municípios distribuídos pela 

região semiárida de seis estados, mas estando predominantemente sobre Alagoas 

(36,07% da classe) e no Ceará (31,15% da classe). 

Em termos de distribuição espacial, constatou-se que as concentrações 

estão dispostas em dois núcleos principais. O primeiro abrange 21 municípios 

situados no sudoeste cearense (região dos Inhamuns), adentrando pelos sertões 
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ocidentais de Pernambuco (Sertões do Araripe e do São Francisco). Também 

compreende quatro municípios do sudeste do Piauí (Vale do rio Guaríbas). A 

segunda concentração está localizada no oeste dos estados de Alagoas e Sergipe, 

congregando 25 municípios. Além destes, ocorrem onze municípios dispersos pelos 

sertões do Ceará, dois em Pernambuco e outros dois na Paraíba. 

Destes municípios apenas dois não integram a região semiárida oficial 

(polígono das secas), a saber: Trairi – CE e Viçosa do Ceará – CE. Olímpio (2013) 

ao estudar a vulnerabilidade do estado do Ceará já os havia destacado, 

principalmente devido aos níveis de vulnerabilidade presentes.  

No quadro 12 foram elencados os municípios de maior risco na área de 

estudo. Dentre eles, predominam unidades pertencentes aos estados do Ceará e 

Pernambuco. 

 

Quadro 12 – Municípios de maior Risco ao Desastre da Seca/Estiagem 

Ordem Município Estado Ordem Município Estado 

1° Santa Cruz PE 11° Canapi AL 

2° Afrânio PE 12° Senador Rui Palmeira AL 

3° Santa Filomena  PE 13° Tauá CE 

4° Irauçuba CE 14° Poço Redondo SE 

5° Lagoa Grande PE 15° Penaforte CE 

6° Itatira CE 16° Umirim CE 

7° Caridade CE 17° Araripina PE 

8° Poço das Trincheiras AL 18° São José da Tapera AL 

9° Dormentes PE 19° Choró CE 

10° Pedra Branca CE 20° Belém do São Francisco PE 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O pior resultado ocorreu no município de Santa Cruz – PE, região de 

Araripina, oeste do estado. Entre 2003 a 2014, foram emitidas dez Portarias sobre 

os eventos de seca/estiagem, estando na classe mais alta frequência. No que tange 

a vulnerabilidade, também está na faixa mais severa (posição 55°). 

Na classe alta estão 318 municípios distribuídos em todos os estados. O 

estado do Ceará apresenta a maior quantidade unidades nesta condição. Isto 

significa que 45,65% do estado possui risco alto. Se somado com aqueles que estão 

em risco muito alto constata-se que 55,98% das unidades municipais cearenses 

estão muito propensas ao surgimento de desastres motivados pela escassez de 

recursos hídricos. 
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Compondo a classe alta, estão os sertões secos do centro do tipo 

climático do semiárido. Ela é composta por uma área contígua disposta pelo sertão 

cearense, porção centro-oeste de Pernambuco, sertão central da Paraíba e sudeste 

e leste do Piauí. Em menor medida, também estão alguns municípios da Bahia e do 

Rio Grande do Norte. Nesta classe estão alguns municípios de maior porte 

econômico, como Caucaia – CE e São Gonçalo do Amarante – CE, os quais o 

principal polo industrial do Ceará.  

Como dito, o risco de intensidade média foi predominante, tendo sido 

identificado em 682 municípios. Grosso modo, a região de concentração desta 

classe está disposta no entorno dos municípios de alto e muito alto risco e em parte 

das regiões metropolitanas de Fortaleza, Natal, Teresina e São Luís. 

O risco de baixa intensidade possui duas grandes áreas de concentração. 

Na zona costeira leste estão os municípios situados sob o regime úmido e super-

úmido, além de seis áreas metropolitanas. A segunda concentração ocorre ao longo 

de todo o setor oeste, a qual se encontra sob o domínio amazônico. Ocorrem outras 

aglomerações menores, notadamente no sertão potiguar (regiões de Caicó e Pau 

dos Ferros), na Chapada da Diamantina (estado da Bahia) e no centro do Maranhão 

(região de Caxias). Também integram a classe, parte das regiões metropolitanas de 

Fortaleza e Teresina e cidades interioranas de médio porte como Mossoró – RN, 

Juazeiro do Norte – CE e Feira de Santana – BA. 

A formação dos municípios de risco muito baixo está associada aos 

melhores índices de vulnerabilidade, principalmente nas cidades, em parte das 

regiões metropolitanas e em municípios com ausência ou baixa frequência de crises 

deflagradas pelas secas. No primeiro caso, as principais concentrações estão nas 

regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. Com menores dimensões 

estão as capitais de João Pessoa, Natal, Maceió e Aracaju e poucos municípios 

circundantes.  

Vale destacar, que nas capitais e regiões metropolitanas existem 

espessas camadas da população em situação de vulnerabilidade e, 

consequentemente, expostas aos riscos. No entanto, observa-se que as principais 

cidades nordestinas estão mais adaptadas às adversidades produzidas durante os 

anos secos e muito secos. Ao longo dos anos, a ação governamental vem 

construindo uma rede de infraestruturas para armazenamento de água em grandes 
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reservatórios superficiais e na interligação de bacias, visando, principalmente, o 

fornecimento de água para as regiões metropolitanas e polos industriais. 

Contudo, estas cidades estão mais suscetíveis às crises produzidas pelas 

inundações, alagamentos e deslizamentos, os quais são deflagrados pelos episódios 

pluviométricos. Nestes casos, a composição do recobrimento do tecido urbano 

aliado à precariedade de infraestruturas predispõe o meio aos riscos acima 

destacados. Ademais, nos espaços urbanos cuja ocupação vem ocorrendo sem 

qualquer controle, esta circunstância é mais agravante, pois normalmente as 

estruturas físicas, sociais e econômicas são débeis, tornando determinados grupos 

mais vulneráveis. Estas diferenciações socioespaciais apenas poderão ser 

observadas em estudos de escala intra-municipal e, ainda assim, admitindo-se certo 

nível generalista.  

O estudo aqui realizado privilegiou a escala regional, identificando 

comparativamente as capacidades de resistir e adaptar-se dos municípios 

nordestinos. Vale enfatizar que estes municípios detêm uma maior capacidade de 

gerar recursos e transformá-los ativos, promovendo o fortalecimento das estruturas 

das sociedades urbanas. 

No Recôncavo Baiano também foi identificada outra região núcleo de 

municípios de risco muito baixo. Embora apresentem vulnerabilidades menos 

restritivas, a posição destes municípios nesta classe é decorrente da ausência ou 

baixa frequência de decretações de situações de desastres.  

Nesta mesma situação estão poucos municípios espacialmente dispersos. 

Entre elas estão as capitais Teresina – PI e São Luís – MA que se constituem em 

núcleos de risco muito baixo envoltos por municípios de risco baixo e médio. 

Confrontando a classe de risco muito baixo com o polígono das secas, 

constatou-se a sobreposição de 14 municípios, sendo destacáveis seis municípios 

situados na área de maior umidade do Nordeste, o Recôncavo Baiano. São eles: 

Itambé, Itapetinga, Itororó, Maiquinique, Maracani e Potiraguá. Nenhum deles possui 

registro de Portarias de reconhecimento de desastre para o fenômeno da seca e 

obtiveram vulnerabilidade baixa ou muito baixa. Tal resultado põe em dúvida os 

critérios adotados para inclusão destes municípios em uma área de planejamento 

essencialmente destinada à gestão das secas. 

O quadro 13 dispõe os municípios de menor risco ao fenômeno analisado. 

Nas vinte melhores situações estão 7 das 9 capitais estaduais, 15 municípios que 
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integram as regiões metropolitanas, sendo 5 de Salvador, 4 de Recife, 2 de Natal, 

além das capitais Fortaleza, João Pessoa, Teresina e Aracajú. Os 5 municípios 

restantes localizam-se nos domínios climático úmidos ou super-úmidos da Bahia. 

Apenas Fernando de Noronha – PE, Fortaleza – CE e Teresina – PI não estão 

localizados na zona úmida atlântica, destacando-se a capital do Piauí como a única 

situada sob o domínio do semiárido. 

 

Quadro 13 – Municípios de menor Risco ao Desastre da Seca/Estiagem 

Ordem Município Estado Ordem Município Estado 

1° Recife PE 11° Parnamirim RN 

2° Salvador BA 12° Teresina PI 

3° Fortaleza CE 13° Lauro de Freitas BA 

4° Natal RN 14° Itapetinga BA 

5° Olinda PE 15° Alagoinhas BA 

6° João Pessoa PB 16° Jaboatão dos Guararapes PE 

7° Aracaju SE 17° Coaraci BA 

8° Itabuna BA 18° Fernando de Noronha PE 

9° Saubara BA 19° Cruz das Almas BA 

10° Paulista PE 20° Santo Antônio de Jesus BA 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foi determinado que a cidade de Recife – PE possui o menor risco ao 

surgimento de desastres naturais produzidos pela escassez de água. No capítulo 

anterior este município deteve a menor vulnerabilidade que associado à ausência de 

decretações de situação de desastres na série histórica produziram este 

posicionamento. 

Comparando-se os quadros 12 e 13, nota-se que o estado de 

Pernambuco está significativamente representado em ambos os extremos de 

vulnerabilidade. Ao observar a figura é evidente a regionalização longitudinal da 

intensidade dos riscos. Na porção mais oriental predominam os municípios de risco 

muito baixo, sendo que à medida que se dirige para oeste, o risco é aumentado, até 

atingir o nível muito alto. Tal fato é explicado pela associação da suscetibilidade 

local ao próprio fenômeno da seca e pelo predomínio de uma estrutura social e 

econômica mais precária. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi investigado o risco ao desastre da escassez hídrica nos 

municípios do Nordeste do Brasil, sob uma perspectiva da análise integrada dos 

fatos naturais, sociais e econômicos formadores deste espaço geográfico. Para 

tanto, buscou-se uma análise multicritério dos dados indicadores de níveis de 

vulnerabilidade e risco, os quais foram sistematizados na forma de índices. 

Para o alcance dos objetivos propostos, a representação espacial das 

informações foi essencial para a visualização dos padrões espaciais dos fenômenos 

estudados. Vislumbrou-se o fomento aos debates sobre as regiões que mais 

demandam políticas públicas e ações para prevenção e mitigação dos efeitos das 

secas. 

Perante os resultados alcançados verificou-se que a região do Nordeste 

do Brasil é fortemente vulnerável às adversidades ocasionadas pelos desvios 

negativos da pluviosidade, as quais desorganizam o sistema produtivo e afetam a 

qualidade de vida de parte da população habitante. Tal circunstância é 

especialmente recorrente naqueles espaços situados no tipo climático semiárido, 

espaço natural de maior suscetibilidade à ocorrência de secas meteorológicas, cujos 

efeitos são agravados pelo contexto da natureza da superfície e pelos aspectos 

sociais, econômicos e estruturais que suscitam o modelo de uso e ocupação 

predominante. 

O emprego do referencial teórico da Abordagem Socioambiental se 

mostrou eficiente, pois atende aos princípios e tendências atuais dos estudos 

ambientais, ao propor uma análise mais equilibrada entre os processos naturais e 

sociais na produção do espaço, e no caso particular da pesquisa, dos espaços em 

risco. 

Na contemporaneidade, o fenômeno do risco tornou-se um elemento 

central na vida cotidiana das pessoas, estando presente em várias escalas e 

dimensões da sociedade global. Contudo, é mais notório sobre aqueles indivíduos e 

grupos sociais que por diversos fatores são mais vulneráveis a um perigo específico, 

potencialmente causador de danos, prejuízos e impactos adversos. É neste cenário 

que surgem e ampliam-se as discursões acerca dos termos riscos, perigo, 

vulnerabilidade, suscetibilidade e desastre. Diante da crise ambiental atual, as 

investigações sobre os riscos naturais vêm ganhando importância na definição de 
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diagnósticos e prognósticos, bem como na formulação de ações para convivência e 

resposta à dinâmica do meio. 

Perigos e vulnerabilidades são pilares na formação do risco, pois este 

apenas existe se há a probabilidade de aqueles se manifestarem em um mesmo 

espaço geográfico e tempo e, caso tal situação se efetive, ocorram impactos 

adversos significativos em um sistema. Por outro lado, as condicionantes da 

superfície terrestre também contribuem para a construção de situações que podem 

agravar ou minimizar os impactos decorrentes das reduzidas precipitações. 

A partir do levantamento realizado sobre as PRSDs, chegou-se a 9.156 

Portarias, distribuídas em cinco grupos de desastres naturais. Deste montante, 

7.360 (57,1%) PRSDs foram impulsionados por fenômenos adversos de origem 

climatológica (secas e estiagens), sendo, desta maneira, os eventos que afetaram 

com maior frequência e abrangência o NEB. Os demais fenômenos ocorrentes estão 

relacionados, direta e indiretamente, às dinâmicas hidrológicas 

(inundações/enchentes, enxurradas, alagamentos e colapsos de barragem), que 

abrangem 10,2% das PRSDs, às meteorológicas (chuvas intensas, vendavais, 

granizo e ressacas) com 3,5% dos registros, à geodinâmica (deslizamento e erosão) 

que abarca 0,2% das Portarias e, por fim, à biológica (epidemia generalizada) com 

apenas uma ocorrência (0,01%). 

Considerando apenas os registros de Portarias para as secas/estiagens, 

observa-se uma concentração na Paraíba, Ceará, Bahia e Piauí, o que indica que 

nesses estados há mais municípios propensos às adversidades provocadas pela 

escassez hídrica. 

Os registros de situações de crises motivadas por escassez hídrica 

apontam que a abrangência do desastre está relacionada à intensidade de período 

seco de cada ano. No entanto, também permite identificar que o sertão centro-

setentrional do NEB é a área mais afetada, uma vez que concentra em todos os 

anos analisados a maior parte dos municípios impactados adversamente pela 

escassez hídrica, mesmo quando da ocorrência de anos mais chuvosos. Esta região 

abrange os sertões do semiárido do centro-sul do Ceará, sudeste e leste piauiense e 

as porções centro-oeste dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte. 

Para o período de 2003 a 2014, a frequência de reconhecimentos de 

situações de crises hídricas oscilaram entre zero a onze registros, ou seja, nenhum 
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município do Nordeste decretou SE ou ECP em todos os anos detalhados. A classe 

que representa a maior frequência (9 a 11 Portarias) abrangeu apenas 6,6% das 

ocorrências e esteve presente nos sertões de oito estados (apenas o Maranhão não 

tem municípios esta classe). Grosso modo, estes municípios estão dispersos na 

porção nordeste do NEB, no núcleo do semiárido brasileiro, envolvendo os terrenos 

dos sertões do Ceará, do sudeste do Piauí, do centro-oeste da Paraíba e oeste de 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 

Dentre os estados nordestinos, o Ceará foi aquele que teve um maior 

número de municípios na classe alta, com 35 ao todo, seguindo por Alagoas e 

Pernambuco. A Paraíba também se destaca, uma vez que foi o estado com maior 

registro de PRSDs como um todo, assim como, para aquelas motivadas por 

secas/estiagens. 

Contudo, embora as Portarias sejam obtidas após um rigoroso rito técnico 

e administrativo, elas podem estar super ou subestimadas. No primeiro caso 

encontram-se situações motivadas pela aquisição de recursos financeiros pelas 

prefeituras, fazendo decretar emergência ou calamidade pública sem terem obtido 

os quesitos técnicos necessários. Já no segundo, ocorre quando não se deseja 

apresentar a imagem do município associada aos dramas vividos pela falta de água. 

Outro fator inibidor das oficializações é a própria morosidade e burocracia do tramite 

necessário até o reconhecimento e efetivação do auxílio.  

No que concerne à vulnerabilidade dos municípios, conclui-se que as 

variáveis selecionadas e os métodos de análise empregados foram pertinentes e 

alcançaram o objeto proposto, a saber: identificar as unidades municipais mais 

vulneráveis e representar espacialmente os diferentes circunstâncias sociais, 

econômicas, sanitárias e estruturais existentes no Nordeste brasileiro. 

A seleção dos indicadores mostrou-se uma atividade complexa, devido à 

diversidade de enfoques possíveis. Além disso, devem-se mencionar as dificuldades 

para aquisição de dados uniformes, sobretudo com relação ao período temporal de 

abrangência e a escala representada. 

Foi determinado que a classe de baixa vulnerabilidade é predominante na 

região, abarcando 29,15% dos municípios. Em seguida têm 27,03% de municípios 

com vulnerabilidade muito baixa, 19,79% na faixa de alta vulnerabilidade e 15,55% 

na classe muito baixa. Por fim, 8,47% dos municípios possuem condições mais 

severas de vulnerabilidade.  
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A distribuição espacial revelou padrões espaciais distintos àqueles 

ocorrentes nas decretações oficiais de situação de desastre. Verificou-se que existe 

uma concentração de municípios de vulnerabilidade muito alta nas porções noroeste 

e oeste do NEB, abrangendo parte considerável do Maranhão e, em menor, 

frequência o Piauí. Neles estão concatenadas as piores situações dos indicadores 

selecionados, indicando os reduzidos níveis de resistência e capacidade de 

adaptação das unidades municipais aos fenômenos da seca, bem como a outros 

processos potencialmente geradores de desiquilíbrios. 

O estado do Maranhão destaca-se negativamente, pois foi constatado 

que 82,03% dos seus municípios possuem vulnerabilidade muito alta ou alta. Fato 

explicado pela baixa abrangência de ativos aproveitados pela população. Este 

resultado toma destaque ao suscitar um prognóstico inicial acerca da expansão das 

áreas suscetíveis às adversidades ocasionadas pelos desvios negativos da 

pluviosidade. 

Por outro lado, a vulnerabilidade muito baixa abrange as capitais 

nordestinas, municípios metropolitanos e cidades de médio porte. A classe é mais 

frequente nos estados da Bahia (30,47%), Paraíba (21,86%) e Rio Grande do Norte 

(21,86%). Já no Maranhão, Alagoas e Sergipe a classe é pouca expressiva. 

Embora a seca seja o fenômeno físico e natural ao meio, os seus efeitos 

não o são. As medidas para combate à seca passam fundamentalmente pelo 

fortalecimento das estruturas de oportunidades fornecidas à sociedade. A posse 

destes ativos garantirá o aumento da resistência e da capacidade de adaptação dos 

grupos sociais às adversidades há tempos conhecida. 

Conclui-se que a metodologia desenvolvida ao longo desta investigação 

tem potencial de ser replicada em outros contextos geográficos, haja vista que o 

método apresentou resultados satisfatórios e devido à maleabilidade do emprego de 

variáveis, em função das sua disponibilidade em cada área de estudo. 

Finalmente, para fins de continuidade e aprimoramento do trabalho 

sugere-se a quantificação da fragilidade ambiental da região, em escala e 

abrangência adequadas às unidades espaciais até agora trabalhadas, os 

municípios. 

É esperado que as informações contidas nesta tese sejam um 

instrumento que fomente o debate acerca da gestão dos riscos naturais existentes 
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na região em apreço, sobretudo ao racionalizar as ações a serem empreendidas 

antes, durante e depois aos períodos secos. 
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APÊNDICE A – PORTARIAS DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DE DESASTRE POR ESTADOS DO NEB ENTRE 2003 A 2014 

 
2003 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 41 67 46 2 40 17 0 0 113 44 60 16 35 0 70 17 16 0 421 163 584 

Seca 7 0 0 0 0 0 0 0 81 0 1 0 20 0 0 0 11 0 120 0 120 

Chuvas Intensas 0 0 4 1 14 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9 28 

Inundações/enchentes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Enxurradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 48 67 50 3 54 25 1 0 196 44 62 17 55 0 71 17 27 0 564 173 737 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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2004 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 5 0 29 0 34 2 0 0 6 0 39 4 0 0 15 0 2 0 130 6 136 

Seca 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 11 0 42 0 42 

Chuvas Intensas 23 0 65 2 35 4 5 0 79 1 45 0 94 0 59 0 16 0 421 7 428 

Inundações/enchentes 3 0 11 0 28 0 6 0 78 1 3 0 0 0 41 5 1 0 171 6 177 

Enxurradas 2 1 4 1 0 0 1 0 59 0 13 0 0 0 0 0 1 0 80 2 82 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 36 1 110 3 97 6 16 0 251 2 101 4 94 0 115 5 31 0 851 21 872 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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2005 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 0 0 120 72 0 0 103 13 15 2 40 0 42 3 1 0 321 90 411 

Seca 26 0 2 0 0 0 0 0 64 0 7 0 84 21 0 0 8 0 191 21 212 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Enxurradas 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

Alagamentos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 28 0 12 0 120 72 0 0 168 13 40 2 124 21 42 3 9 0 543 111 654 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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2006 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 8 0 0 0 0 0 82 7 34 23 18 0 46 7 4 0 192 37 229 

Seca 14 0 2 0 141 131 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 191 132 323 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 1 7 

Enxurradas 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 

Alagamentos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 0 23 0 141 131 0 0 85 7 44 23 52 1 48 8 4 0 411 170 581 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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2007 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 37 6 0 0 0 0 164 117 57 66 98 3 79 74 1 0 436 266 702 

Seca 26 7 3 0 140 100 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 213 107 320 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 19 0 19 

Enxurradas 1 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 22 3 25 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Marinha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 27 8 73 6 141 100 0 0 164 117 60 66 143 3 85 76 1 0 694 376 1070 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 
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2008 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 96 22 0 0 0 0 81 11 54 23 22 1 57 18 8 6 318 81 399 

Seca 32 33 0 0 73 22 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0 133 57 190 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 0 0 39 0 9 0 60 49 0 0 0 0 5 0 0 0 113 49 162 

Enxurradas 3 2 6 1 0 0 6 0 1 0 33 0 2 0 34 0 1 1 86 4 90 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

Erosão Fluvial 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 35 35 103 23 112 22 15 0 142 60 90 25 52 3 97 18 9 7 655 193 848 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



237 
2009 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 40 4 55 0 0 0 11 0 66 4 0 0 7 5 14 2 193 15 208 

Seca 33 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 18 54 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 1 0 102 0 27 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 151 0 151 

Enxurradas 15 0 15 0 14 0 7 0 37 0 6 0 5 0 5 0 2 0 106 0 106 

Alagamentos 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Deslizamentos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 48 18 66 4 171 0 34 0 48 0 73 5 7 0 33 5 16 2 496 34 530 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



238 
2010 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 126 93 82 0 27 0 42 3 64 30 96 0 0 0 9 1 446 127 573 

Seca 34 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 52 3 55 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 4 1 5 0 41 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 64 1 65 

Enxurradas 36 0 56 0 0 0 40 1 0 0 59 2 3 0 1 0 4 0 199 3 202 

Alagamentos 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 21 1 22 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Deslizamentos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Marinha 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Erosão Fluvial 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 0 5 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 70 0 209 97 88 0 108 1 42 3 127 32 114 1 15 0 23 1 796 135 931 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



239 
2011 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 39 4 7 0 0 0 11 0 9 2 2 0 0 0 5 0 73 6 79 

Seca 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 0 0 2 0 10 0 45 13 1 0 0 0 0 0 0 0 58 13 71 

Enxurradas 10 0 12 2 3 0 9 0 5 0 56 23 0 0 4 0 4 0 103 25 128 

Alagamentos 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 6 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 0 59 6 13 0 19 0 61 13 66 25 4 0 5 0 9 0 246 44 290 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



240 
2012 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 0 0 260 4 177 176 72 1 196 0 121 119 194 0 142 0 0 0 1162 300 1462 

Seca 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 54 20 74 

Chuvas Intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inundações/enchentes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Enxurradas 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Alagamentos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 4 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 36 0 268 4 178 176 72 1 198 0 122 120 194 0 143 0 18 20 1229 321 1550 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



241 
 2013 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 13 0 308 350 1 0 76 0 201 391 129 122 212 398 1 0 39 22 980 1283 2263 

Seca 47 37 9 2 176 175 0 0 1 0 1 0 0 0 160 150 0 0 394 364 758 

Chuvas Intensas 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Inundações/enchentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enxurradas 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 13 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Deslizamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Marinha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 5 0 5 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 60 37 328 352 179 175 76 0 203 391 132 122 214 398 162 150 41 22 1395 1647 3042 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

  



242 
2014 

PRSD Registradas 

Estados 
Total 

Alagoas Bahia Ceará Maranhão Paraíba Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Sergipe 

Pm* Ps** Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pm Ps Pt*** 

Estiagem 4 0 169 8 152 0 11 1 198 196 125 121 202 0 0 0 0 0 861 326 1187 

Seca 39 0 4 1 176 17 0 0 0 0 1 0 2 0 159 152 17 7 398 177 575 

Chuvas Intensas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Inundações/enchentes 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Enxurradas 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Alagamentos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Colapso de Barragem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamentos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 

Erosão Marinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosão Linear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ressaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doenças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 43 0 186 9 328 17 14 1 198 196 126 121 204 0 160 152 17 7 1276 503 1779 

 
Legenda: *Pm - Quantidade de municípios com Portarias de Reconhecimento de Situação de Desastre. ** Ps - Quantidade Portarias de Reconhecimento de Situação de 
Desastres emitidas pela segunda vez, ou mais, para o mesmo município, para o mesmo desastre e para o mesmo ano. ***Pt - Total de Portarias de Reconhecimento de 
Situação de Desastres por ano e por desastres. 

 
 


