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Objetivo

Resultados

Por meio da análise de registros históricos de ocorrência de desastres na área
urbana de Santos/SP, identificar os desastres naturais e tecnológicos e, a partir
deles, utilizar duas diferentes metodologias de análise de riscos, a da Autoridade
Nacional de Protecção Civil e a da Oregon Emergency Management, para
hierarquizar e identificar os principais riscos de desastres, e comparar seus
resultados.

• O histórico de ocorrências de desastres registrou 517 ocorrências, que se
distribuiram em 22 tipos de desastres naturais e tecnológicos, sendo que 57% das
ocorrências correspondiam a desastres naturais e 43% a desastres tecnológicos.
• A matriz baseada na metodologia da ANPC foi preenchida seguindo os critérios de
probabilidade de ocorrência de riscos e de estimativa do grau de gravidade.

Área de Estudo
Município de Santos, localizado no litoral sul do Estado de São Paulo, na região
Sudeste do Brasil, a 72 km de distância da capital e considerado a principal cidade
da Região metropolitana da Baixada Santista

• A matriz baseada na metodologia da OEM ranqueia os riscos de desastres a partir
de quatro categorias: histórico, vulnerabilidade, ameaça máxima e
probabilidade.

Metodologia
• Levantamento bibliográfico sobre conceitos, contextos nacional e internacional
do tema de riscos de desastres naturais e tecnológicos;
• Caracterizações física e socioeconômica do município de Santos/SP;
• Desenvolvimento do histórico de ocorrências de desastres naturais e tecnológicos
entre 2011 a 2016, a partir de registros da Defesa Civil de Santos e notícias de
jornais;
• Classificação dos desastres identificados em naturais e tecnológicos, de acordo
com a classificação COBRADE;
• Hierarquização dos principais riscos de desastres pelas matrizes de
“Probabilidade e Consequência” da ANPC e da OEM;
• Comparação entre os métodos e resultados das duas metodologias em um cenário
brasileiro, Santos/SP.
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• Os resultados das matrizes da ANPC e da OEM não foram totalmente similiares e
tiveram as suas particularidades, porém, os onze primeiros desastres
identificados em ambas as metodologias foram os mesmos. São eles: chuva
intensa, alagamento, inundação, corrida de massa, queda de bloco, maré de
tempestade, doenças infecciosas virais, incêndios industriais e desastres
relacionados a produtos químicos na atmosfera, na água e por acidente
rodoviário.

Conclusão
• Os resultados das duas metodologias permitiram hierarquizar os principais riscos
de desastres, e assim, as autoridades responsáveis tivessem insumos para
realizar um gerenciamento de riscos efetivo e priorizar as ações de emergência e
prevenção.
• A matriz da ANPC possui uma abrangência maior dos critérios essenciais para
hierarquização dos riscos, como o meio ambiente, e a matriz da OEM permite

uma melhor visuallização da hieraquia dos riscos, visto que cada um recebe uma
pontuação numérica final.
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