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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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p R E fáC I O

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, 

em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos 

quais foram publicados sob a forma de artigos na revista Territorium, n.º 25 (II), 

dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram sub-

metidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de 

livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre 

temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o 

próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de 

doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos 

diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, 

mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as con-

sequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes 

tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de 

riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi 

usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na 

análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na aná-

lise das caraterísticas concretas de determinado risco, não possam existir nuances 

próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações 

em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições 

climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos 

que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como 

maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por con-

seguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, 

através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade 

para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez 
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que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pes-

quisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS 

sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço
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Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valoriza-

dos nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não 

só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o 

mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se 

lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser 

abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos 

desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de di-

ferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa me-

todologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para: 

i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento 

de emergência; 

ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo compa-

rativo em Santos; 

iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes; 

iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando 

dados de radar e de índices de vegetação; 

v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa 

bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens Landsat; 

vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Ma-

ranhão - Brasil; 

vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência desliza-

mentos na província de Gipuzkoa (País Basco); 

viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escor-

regamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP , Brasil; 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do mé-

todo de bandas de controlo;

x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pe-

los canais derivados multifuncionais;

xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem 

multidisciplinar;

xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos ex-

tremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica 

da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológi-

ca que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresenta-

dos, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre 

os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam 

pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científi-

cos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos 

Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o 

conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não sós aos investigadores, mas também  aos decisores, são os 

nossos votos! 
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Resumo: Toda região é suscetível a desastres naturais ou tecnológicos. Para 

desenvolver um gerenciamento efetivo é essencial definir todos 

os riscos de desastres e hierarquizar os principais para priorizar 

as ações de resposta. No Brasil, observa-se uma falta de padroni-

zação metodológica para a hierarquização e análise dos principais 

riscos de desastres, estando disponíveis apenas documentos que 

ajudam a mapear determinados riscos. Por meio da análise de 

registros históricos de ocorrência de desastres em Santos/SP, este 

estudo identificou 22 tipos de desastres naturais e tecnológicos que 

ocorreram entre 2011 e 2016 e, a partir deles, utilizou duas meto-

dologias para definir e hierarquizar os principais riscos de desastre, 

a da Autoridade Nacional de Protecção Civil, de Portugal, e a da 

Oregon Emergency Management, dos Estados Unidos da América. 

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3_2
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Ambas utilizam matrizes de “Probabilidade e Consequência” que 

possuem critérios diferentes e, por isso, os resultados refletiram 

algumas particularidades. A principal diferença foi na ordem da 

hierarquização dos riscos de desastres, mas no geral os dez princi-

pais foram iguais, dentre eles alagamentos, corridas de massa e os 

relacionados a produtos perigosos.

Palavras ‑chave: Riscos de desastres, metodologias de análise de riscos, ANPC, 

OEM, Santos/SP.

abstract: Natural and technological disasters can affect any region. It is essen-

tial to determine all types of disaster risks and rank them, to enable 

the prioritization of emergency actions and thus develop effective 

management. Brazil faces a lack of methodological standardization 

for analysing the hierarchy of main disaster risks. There are only 

documents that help to map certain risks in specific areas. This 

study identified 22 types of natural and technological disasters from 

2011 to 2016 by analysing the historical records of disaster events 

in the city of Santos/SP. Two methodologies were used to identify 

and rank the main disaster risks, one from Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, Portugal, and the other from Oregon Emergency 

Management, United States of America. Both use a probability and 

consequence matrix that are based on different criteria, and this is 

reflected in the characteristics of the final result, such as the ranking 

order of disaster risk hierarchy. In general, top ten results were the 

same and included flood, landslide and risks related to the use of 

dangerous products 

 

Keywords: Disaster risks, risk analysis methodologies, ANPC, OEM, Santos/SP.
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Introduçao

A identificação dos riscos de desastres é uma etapa inicial importante para pla-

nejar a prevenção, o mapeamento e o monitoramento dos desastres naturais e/ou 

tecnológicos, e também auxilia os governos locais na elaboração de ações mitigató-

rias e de planos de emergência para resposta e recuperação de desastres, já que estes 

causam danos sociais, econômicos e estruturais. Por isso, é essencial ter um entendi-

mento amplo sobre esse tema, incluindo os conceitos relacionados, os contextos em 

que está inserido internacionalmente e nacionalmente e as metodologias existentes 

para realizar essa ação.

A definição e padronização de conceitos associados ao tema de riscos de desastres 

ajudam autoridades e profissionais da área a desenvolver estudos mais detalhados e pro-

gramas institucionais sobre o assunto. Diante disso, para a Organização das Nações Uni-

das, desastre é “evento grave que afeta o funcionamento de uma comunidade ou sociedade 

envolvendo amplas perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. Sendo 

que a comunidade ou sociedade não consegue combater o evento com os seus próprios recursos” 

(UNISDR, 2009). E, para a Defesa Civil, desastre é “resultado de evento adverso, natural 

ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, ma-

teriais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” (Castro, 1998). E risco 

de desastre é o “potencial de perdas causadas por desastres, que pode ocorrer em determinada 

comunidade ou sociedade durante algum período específico do futuro, afetando a vida, saúde, 

condições de moradia, ativos e serviços” (UNISDR, 2009).

A ocorrência de desastres naturais e tecnológicos atinge todos os países do mun-

do, inclusive os mais desenvolvidos, o que torna o tema uma das maiores preocu-

pações internacionais. Considerando este fato, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) criou uma secretaria especializada na redução de riscos de desastres, a Uni-

ted Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). A sua principal ferra-

menta para realizar a sua estratégia de redução de desastres é um quadro de ações 

que serve como um guia para todos os envolvidos nessa área, e, segundo a resolução 

(UN, 2002), ele deve ser revisado periodicamente de acordo com a evolução das ne-

cessidades de recursos para a redução. Um dos documentos mais recentes é o Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, que foi adotado na Third United 
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Nations World Conference on Disaster Risk Reduction no Japão em 2015. As metas 

desse novo instrumento são prevenir novos riscos de desastres e reduzir substancial-

mente os já existentes através de medidas institucionais voltadas para economia, 

saúde, estrutura, legislação, assistência social, cultura, educação, meio ambiente e 

tecnologia (WCDR, 2015).

Em escala mundial, a ISO 31010 denominada Risk Management – Risk Assessment 

Techniques apresenta diversas opções de ferramentas para avaliação de todos os tipos 

de riscos, não só envolvendo os riscos naturais e tecnológicos estudados no presente 

artigo, como também os referentes ao ciclo de vida de um produto, processo ou sis-

tema de uma empresa. As metodologias utilizadas neste estudo possuem ferramentas 

que são baseadas na técnica da matriz de “Probabilidade e Consequência”, que “é um 

meio de combinar classificações qualitativas ou semi-quantitativas de consequências e 

probabilidades, a fim de produzir um nível de risco ou classificação de risco” (IEC, 2009).

No Brasil, o órgão de maior relevância na temática de desastres naturais e tecnológi-

cos é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), pertencente ao Ministério 

da Integração, que atua na redução de riscos de desastres através de ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação, nos níveis federal, estadual e municipal. 

Por isso, a Defesa Civil desenvolveu materiais técnicos para capacitação de autoridades e 

profissionais de todos os níveis, como por exemplo, o Manual de Gerenciamento de De-

sastres, que ensina principalmente sobre o Sistema de Comando em Operações (SCO). 

O SCO “pode ser conceituado como uma ferramenta gerencial (modelo), de concepção sis-

têmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas de qualquer 

natureza ou tamanho” (MIN, 2010). O manual tem como foco as ações de resposta e 

não comenta sobre identificação e análise dos principais riscos de desastres.

Um importante instrumento de planejamento de riscos para os municípios bra-

sileiros é o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), que tem como meta 

realizar o diagnóstico do risco e propor medidas estruturais para a sua redução, 

considerando custos e compatibilização das três esferas de governo (federal, estadual 

e municipal). Ele faz parte do Programa de Urbanização, Regularização e Integração 

de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades e seu foco principal é di-

mensionar o problema, nortear as ações necessárias para mitigar as situações de risco 

de deslizamentos no município, bem como captar recursos financeiros (MC, 2016).
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Através do banco de dados do Sistema Integrado de Defesa Civil é possível 

encontrar os PMRR dos municípios de São Paulo, incluindo o de Santos/SP, que 

apresenta duas versões, 2012 e 2014, ambos realizados pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT). O mais recente apresenta uma carta de suscetibilidade a mo-

vimentos de massa e inundações (IPT, 2014), enquanto o anterior é um relatório 

técnico que tem como objetivo atualizar o conhecimento disponível sobre os riscos 

associados a escorregamentos, principalmente em áreas mais suscetíveis, como os 

morros (IPT, 2012). Ambos visam o estudo de riscos pré-determinados, não abran-

gendo todos os possíveis riscos do município.

Historicamente, as autoridades brasileiras associam a temática de desastres na-

turais somente com ações de respostas e emergência, o que resultou em iniciativas 

pontuais envolvendo a identificação e a análise dos principais riscos de desastres no 

país. Diante desse cenário, observa-se a falta de padronização metodológica para 

estas ações, estando disponíveis, predominantemente, textos voltados para capaci-

tação e treinamento com métodos específicos para determinados riscos, como por 

exemplo, deslizamentos, enchentes e inundações, veiculados pelo Governo Fede-

ral, IPT e Defesa Civil, dentre outros. Portanto, municípios ou estados que não 

possuem ocorrências desses desastres em específico, aos quais o governo brasileiro 

direciona com maior ênfase as suas ações, não têm disponível uma ferramenta que 

possa ajudá-los a identificar os riscos que afetam seu território. 

Nesse sentido considera-se como uma contribuição para a padronização meto-

dológica do Brasil em relação à análise e classificação dos riscos de desastres naturais 

e tecnológicos, a aplicação de duas metodologias de outros países, Portugal e Esta-

dos Unidos da América (EUA), em um município brasileiro de grande importância 

para o país, como é o caso de Santos/SP.

Área de estudo 

A área de estudo é o 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, composta também 
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por Guarujá e Cubatão (fig. 1). O município possui uma área total de 280,6 km², 

estando dividido entre a área continental (240,8 km²) e a Área Insular (39,8 km²), 

que é a de maior densidade populacional e importância econômica (IBGE, 2010).

A escolha de Santos se deu devido à sua importância econômica para o país, 

bem como pelo histórico de desastres naturais e tecnológicos que sofreu durante 

anos, como enchentes e escorregamentos, explosões e incêndios.  No que se refere à 

economia, Santos é uma das principais cidades do litoral paulista, com importância 

econômica e estratégica para o país, o que ocorre, principalmente, devido à presença 

fig. 1 ‑ Localização da área estudo, Santos/SP (Fonte: IBGE, 2010).
Fig. 1 - Study area, Santos/SP (Source: IBGE, 2010).
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do Porto de Santos. Ele é o principal canal de entrada e saída de cargas do país e, 

segundo CODESP (2016), movimentou US$116,3 bilhões no comércio interna-

cional brasileiro no ano de 2014, além de ser essencial para o desenvolvimento da 

região, gerando empregos e renda.

No que se refere à ocorrência de desastres, recentemente dois importantes de-

sastres tecnológicos afetaram o município, um deles relacionado a incêndio urbano, 

no qual tanques de combustíveis de uma empresa localizada no bairro da Alemoa, 

próximo ao Porto de Santos, se incendiaram em abril de 2015 (Lyra et al., 2015), 

e o outro relacionado a produtos perigosos, que causaram uma explosão seguida de 

incêndio no Porto de Santos em janeiro de 2016 (Cutino, 2016). Ambos os aconteci-

mentos causaram consequências relevantes à população santista e ao meio ambiente. 

No primeiro caso ocorreram poluição e contaminação do solo e de áreas de mangue, 

enquanto no segundo caso, poluição do ar com riscos para a saúde pública, visto que 

houve liberação de substâncias tóxicas na atmosfera formando uma nuvem tóxica 

que causou ocorrências de problemas respiratórios junto à população. Salienta-se que, 

embora sem ocorrências de mortes, os impactos ao ambiente e à sociedade dos eventos 

aqui exemplificados indicam a importância de estudos como o que se apresenta, para 

respaldar a administração pública em ações preventivas e mitigatórias.

Caracterizações física e socioeconômica

De acordo com Marcelino et al. (2006), citado por Saito et al. (2015), os de-

sastres naturais são desencadeados por processos que envolvem variáveis físicas e 

humanas, sendo que os desastres tecnológicos, embora possam ser influenciados por 

características físicas, têm como principal desencadeador fatores humanos. Portan-

to, para entender melhor os riscos de desastres e desenvolver o seu gerenciamento 

é preciso coletar, organizar e analisar uma grande quantidade de dados a serem 

transformados em informações aplicáveis no processo de prevenção.

No que concerne aos aspectos físicos, Santos possui clima tropical chuvoso, sem 

estação seca, com a precipitação média do mês mais seco superior a 60 mm. Possui 

temperatura do ar média de máxima 28,22 °C e mínima de 20,6 °C, com verões 
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quentes e úmidos e invernos com temperaturas mais amenas e menor incidência 

de chuva (CEPAGRI, 2008). Segundo o DAEE (2016), os meses de maior volume 

pluviométrico (média em mm) de Santos são janeiro, fevereiro, março e dezembro, 

de acordo com os dados coletados entre os anos de 1937 a 2016. Tais dados carac-

terizam a região como de alta pluviosidade, com alta concentração de chuvas nos 

meses de verão, o que aumenta os riscos de desastres associados tanto a movimento 

de massa quanto a alagamentos.

O relevo de Santos é caracterizado pela complexidade, visto que existe uma exten-

sa área de serras, com elevação do terreno acima de 700 m, e outra de planícies, com 

altitudes de zero a 50 m (fig. 2). Do norte ao sul, ou seja, da Serra do Mar em direção 

às áreas litorâneas, ocorre uma diminuição brusca da altitude do relevo. A área conti-

nental é caracterizada predominantemente por altitudes elevadas e a Área Insular por 

altitudes baixíssimas, com exceção da região onde se localiza um conjunto de morros, 

cujas altitudes possuem mais de 200 m. A Área Insular, por ser densamente povoada, 

acaba por apresentar ocupações irregulares nas encostas dos morros, ampliando os 

registros de eventos associados a corridas de massa e queda de blocos. 

fig. 2 ‑ Mapa hipsométrico de Santos/SP (Fonte: Valeriano et al., 2009).
Fig. 2 - Hypsometric map of Santos/SP (Source: Valeriano et al., 2009).
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A declividade é o principal fator condicionante e limitante para a identificação 

da vegetação e uso da terra de uma região, além de ser um importante fator de in-

fluência na ocorrência de diversos desastres naturais, como movimentos de massa, 

processos erosivos e inundações. A análise dessa característica física é imprescindível 

para realizar o mapeamento das áreas de maior suscetibilidade a certos riscos. As 

regiões da Serra do Mar na área continental e dos morros na Área Insular são as que 

apresentam declividades mais acentuadas, com declives acima de 45 %, enquanto 

as planícies litorâneas da Área Insular possuem declives abaixo de 5 %, conforme 

ilustra a fig. 3, cuja classificação de declividades é baseada em De Biasi (1992).

fig. 3 ‑ Mapa e declividade de Santos/SP (Fonte: AGEM, 2002).
Fig. 3 - Declivity map of Santos/SP (Source: AGEM, 2002).

Os bairros da área urbana de Santos, representados pela área hachurada no 

mapa, estão localizados predominantemente em planícies, porém, alguns deles es-

tão em regiões com declividade acima de 30 %, o limite máximo para urbanização 

sem restrições, como é o caso dos bairros Morro São Bento, Monte Serrat e Vila 

Progresso que se localizam na região dos morros, em destaque na fig. 3. Ou seja, 
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muitas famílias estão vivendo em áreas impróprias, que não deveriam ter nenhum 

tipo de ocupação urbana, e em edificações irregulares, o que são fatores condicio-

nantes para ocorrência de desastres naturais, especificamente corridas de massa.

De acordo com o último censo, Santos possuía, no ano de 2010, uma popu-

lação residente de 419.400 habitantes, com 419.086 pertencentes às áreas urbanas 

(IBGE, 2010). Considerando os números totais de população e área, a densidade 

demográfica é de 1.484,6 habitantes/km², porém a maioria da população está lo-

calizada na Área Insular, que possui um adensamento extremamente superior ao da 

continental, esta última predominantemente preservada, com a presença da Mata 

Atlântica no Parque Estadual da Serra do Mar. Desta forma, esse valor de densidade 

populacional que é considerado alto, na realidade é significativamente maior se 

considerarmos a área da região insular.

Em relação à economia, Santos se caracteriza por uma forte concentração de 

atividades econômicas e uma grande porcentagem de participação do setor terci-

ário no valor adicionado total. Segundo o IBGE (2010), o setor de serviços pos-

suía 89,94 % de participação, que representava 14.705.223 mil reais, e abrangia 

os seguintes subsetores: comércio, alimentação, transportes, administração pública, 

comunicações, entre outros serviços. Já o setor secundário (indústria) possuía a se-

gunda maior participação com 10 %, seguido pelo setor primário (agricultura), que 

apresentava o valor ínfimo de 0,01 %.

Um dos critérios de desenvolvimento de uma cidade é o nível de saneamento que 

ela oferece aos seus habitantes, ou seja, se ela possui medidas que visam preservar as 

condições do meio ambiente para promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e 

facilitar as atividades econômicas. Essas medidas incluem os serviços de água tratada, 

coleta seletiva de resíduos e tratamento de esgotos, que provocam melhorias, princi-

palmente, na saúde infantil com redução da mortalidade, na educação, na expansão 

do turismo, entre outros (ITS, 2013). Segundo o IBGE (2010), Santos obteve cresci-

mento no atendimento à população com abastecimento de água, coleta de lixo e esgo-

to sanitário durante os anos de 1991 e 2010, sendo que a última medida apresentou 

aumento de mais de 8 % entre esses anos. Atualmente a coleta seletiva atinge 100 % 

da Área Insular e recolhe, aproximadamente, 450 toneladas de lixo reciclável por mês, 

sendo que o objetivo é atingir a mesma quantidade recolhida de lixo orgânico, 15 mil 
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toneladas mensais (PS, 2016). O serviço de coleta recolhe metais, plásticos, vidros e 

papéis, que iriam para o aterro sanitário junto com o orgânico, mas são destinados 

corretamente e retornam como investimento para a população.

Essas são as principais características físicas e socioeconômicas do município de 

Santos/SP, que indicam sua importância regional como metrópole da Baixada Santis-

ta. As caracterizações são essenciais para analisar os principais riscos de desastres natu-

rais e tecnológicos, visto que ajuda no entendimento das causas de ocorrências desses.

Metodologias de análise 

Diversos países possuem metodologias com foco na identificação e análise 

de riscos de desastres, como EUA, Portugal, Austrália e África do Sul, que utili-

zam ferramentas baseadas na matriz de “Probabilidade e Consequência”, adap-

tada para cada país de acordo com suas condições territoriais e sociais. Dentre 

essas, duas metodologias foram escolhidas por serem diferenciadas, no sentido 

de possuírem critérios e procedimentos metodológicos distintos, a da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC) de Portugal, e da Oregon Emergency Ma-

nagement (OEM) dos EUA.

Autoridade Nacional de Protecção Civil

Em Portugal, o órgão responsável pelo planejamento, coordenação e execução 

da política de proteção civil é a ANPC, que tem objetivos similares aos da Defesa 

Civil no Brasil, e é um serviço central tutelado pelo Ministério da Administração 

Interna (ANPC, 2016). Visando gerenciar os riscos de desastres no país, a ANPC 

desenvolveu o Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de 

Planos de Emergência de Protecção Civil, que considera as boas práticas existentes 

nos domínios de avaliação de risco e as experiências das autoridades locais e é vol-

tado para as autoridades e agentes de proteção civil, a nível municipal, responsáveis 

pela elaboração de planos de emergência (ANPC, 2009).
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O guia visa fornecer uma visão genérica sobre o processo de análise e caracteri-

zação dos riscos, para servir de base para o planejamento emergencial da proteção 

civil, e assim, prevenção, minimização e/ou atenuação dos riscos. Esse processo visa 

“aumentar o conhecimento dos fatores de risco que afetam o território, identifican-

do a sua localização, gravidade dos danos potenciais e probabilidade de ocorrência” 

(ANPC, 2009), e é composto por quatro principais etapas:

1. Caracterização da área de estudo: sua meta é introduzir questões que se ante-

cipem, que devam ser de grande relevância na análise da área de estudo, para 

assim refletir sobre os aspectos relevantes e prioritários do território, consi-

derando a situação atual e a futura. Nessa etapa os tipos de dados recolhidos 

são sobre caracterização física (aspectos biofísicos como orografia, geotécnica, 

clima, qualidade do ar e uso do solo), socioeconômica (densidade populacio-

nal, número de edifícios, estrutura etária e econômica) e das infraestruturas 

(rede viária, hospitais, patrimônio e telecomunicações), sendo livre a escolha 

de quais aspectos serão inclusos nas caracterizações;

2. Identificação dos riscos: visa localizar e registrar as características dos riscos sus-

cetíveis de ocorrer no território de análise, por meio do levantamento de dados 

de campo, registros históricos ou estudos científicos. A partir da listagem dos 

riscos potenciais, esses são agrupados em riscos naturais, tecnológicos e misto;

3. Análise dos riscos: a partir dos riscos identificados e agrupados na etapa anterior, 

analisar os mais significativos para definir medidas de prevenção, proteção e 

socorro. O método para análise é baseado na aplicação de uma matriz de risco, 

que é baseada na probabilidade de ocorrência do risco e na estimativa do grau 

de gravidade dos danos potenciais. A probabilidade é definida como potencial/

frequência de ocorrências com consequências negativas para a população, am-

biente e economia, enquanto a gravidade se define como as consequências de 

um evento para a população, bens e ambiente. Após a identificação do grau dos 

dois fatores, os riscos são posicionados sobre a matriz, identificando o grau de 

risco associado (extremo, elevado, moderado ou baixo);

4. Estratégias para mitigação dos riscos: alguns dos principais instrumentos para miti-

gar os riscos são legislação, projetos ou programas voltados diretamente para esse 

assunto, sistemas de alertas e avisos, ou planos de emergência de proteção civil. 
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Oregon emergency Management

A Federal Emergency Management Agency (FEMA) é uma Agência responsável 

por coordenar o papel do Governo Federal dos EUA na prevenção, mitigação e 

resposta aos desastres naturais e tecnológicos, suas atividades começaram a partir 

de 1930 e atualmente ela é subordinada ao United States Department of Homeland 

Security. Para facilitar e integrar as suas ações, a FEMA divide-se em escritórios 

regionais que abrangem determinados estados, muitas vezes o próprio estado possui 

sua agência de gerenciamento de emergências (FEMA, 2016). Ao longo de sua 

existência, a FEMA desenvolveu documentos sobre gerenciamento de riscos de de-

sastres e um deles foi o Hazard Analysis Methodology, criado em 1983. Porém, no 

decorrer dos anos ele foi sendo gradualmente redefinido e aprimorado pela Oregon 

Emergency Management (OEM) até chegar ao modelo descrito em OEM (2015). 

Durante o ano de 1984, a agência antecessora a OEM, Emergency Management Di-

vision, realizou workshops por todo o Estado de Oregon, o que resultou em todos 

os seus 36 condados produzindo análises com a metodologia em questão, e a partir 

de então, diversas cidades também de outras regiões dos EUA seguiram o mesmo 

caminho (OEM, 2015). 

A metodologia da OEM é baseada em dois principais fatores: a vulnerabilidade, 

que avalia os possíveis eventos típicos e máximos, e contribui em 60 % no resultado 

final; e a probabilidade, que tenta refletir como as mudanças físicas na jurisdição e 

nas pesquisas científicas alteram o registro histórico de cada perigo, e contribui em 

40 %. A partir desses fatores, são produzidas pontuações que variam de 24 a 240, 

uma ordem de magnitude do menor para o maior.

O objetivo não é prever a ocorrência de um risco em particular, mas sim, hierar-

quizar os riscos de desastres entre eles, quantificando o risco de um desastre ocorrer 

em comparação com outro. Para alcançar a meta, a metodologia é composta por 

duas partes: a matriz de análise de riscos de desastres e a narrativa. 

A matriz ranqueia os riscos a partir de quatro principais categorias, sendo que 

cada uma tem um fator peso (FP) que influencia na pontuação final e níveis de 

classificação de gravidade (baixo, 1 a 3 pontos; médio, 4 a 7 pontos; e alto, 8 a 10 

pontos). São elas:
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•	 Histórico: referente aos registros de ocorrências anteriores, os eventos que po-

dem ser incluídos na análise precisam atender alguns requisitos, como uma 

declaração de “Emergência Local” e/ou se foi necessária uma resposta multi-

-jurisdicional extraordinária, entre outros. O seu FP é 2 e a sua classificação de 

gravidade é composta por baixo se ocorreu 0 a 1 evento nos últimos 100 anos; 

médio se ocorreram 2 a 3 eventos; e alto se ocorreram 4 ou mais eventos;

•	 Vulnerabilidade: porcentagem da população que é suscetível a ser afetada 

pelo desastre. O FP é 5 e sua classificação de gravidade é composta por baixo 

se menos de 1 % da população foi afetada; médio se entre 1 % a 10 %; e 

alto se mais de 10 %;

•	 Ameaça máxima: máxima porcentagem de população e bens materiais 

que são suscetíveis a serem afetados em um pior cenário. O FP é 10 e a 

classificação de gravidade é composta por baixo se menos de 5 % da popu-

lação foi afetada; médio se entre 5 % a 25 %; e alto se mais de 25 %;

•	 Probabilidade: possibilidade de ocorrências futuras em um período específico 

de tempo. O FP é 7 e a classificação de gravidade é composta por baixo se tem 

a possibilidade de ocorrer um acidente em 75 a 100 anos; médio se ocorrer 

um acidente em 35 a 75 anos; e alto se ocorrer um acidente em 10 a 35 anos.

Com os valores dos pesos e pontos de cada categoria, é possível realizar a pon-

tuação de cada desastre. O peso e os pontos são multiplicados em cada categoria, os 

produtos de todas elas são somados, o que resulta em pontuações totais que possi-

bilitam a hierarquização dos riscos. 

Resultados 

Histórico de ocorrências de desastres 

O levantamento do histórico de ocorrências de desastres naturais e tecnológicos foi 

realizado em trabalhos de campo para Santos por meio de registros de ocorrências da 

Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET, 2016), e de notícias de 
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jornais encontradas no jornal A Tribuna e na Hemeroteca Roldão Mendes Rosa da cidade 

de Santos/SP.  A principal base para o histórico foi o banco de dados da Defesa Civil, que 

abrangia somente os anos de 2011 a 2016, logo, esse foi o período estudado na pesquisa. 

A Defesa Civil disponibilizou planilhas com os registros de ocorrências decorrentes de 

chamadas da população, que foram coletadas durante as visitas de campo. Além disso, 

alguns locais de ocorrências significativas foram visitados in loco e também fotografados.

A partir dos dados coletados, foi feita uma planilha com todos os desastres natu-

rais e tecnológicos que ocorreram na área urbana de Santos/SP no período de 2011 

a 2016. As 517 ocorrências presentes no histórico foram classificadas de acordo com 

os tipos de desastres definidos pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRA-

DE), presente no Anexo I da Instrução Normativa n.º 1/2012 de 24 de agosto. As 

ocorrências se distribuíram em 22 tipos de desastres naturais e tecnológicos. 

A referida planilha contém o desastre, a sua classificação na COBRADE, a data e o 

bairro onde ocorreu, a fonte na qual foi registrado o desastre, os danos causados e alguns 

comentários, que, na maioria das vezes correspondiam ao endereço de ocorrência. Os 

desastres foram listados de acordo com a data de acontecimento, do mais antigo para o 

mais novo. O Quadro I apresenta um trecho da planilha para demonstração.

desastre coBrade data fonte local danos comentários

Inundação 1.2.1.0.0 01/01/2011 IPMet Inundações 
graduais

Alagamento 1.2.3.0.0 01/01/2011 IPMet 30 alagamentos

Corridas de 
massa 1.1.3.3.1 01/01/2011 IPMet 6 escorregamentos 

de encosta

Corridas de 
massa 1.1.3.3.1 01/01/2011 IPMet 32 deslizamentos 

de terra

Transporte 
rodoviário 2.5.1.0.0 01/01/2011 A Tribuna Rádio Clube Vítima fatal Atropelamento 

por ônibus

Transporte 
rodoviário 2.5.1.0.0 01/01/2011 A Tribuna Vila Nova Vítima fatal Colisão moto e 

ônibus

Queda de 
blocos 1.1.3.1.1 02/01/2011

A Tribuna 
/ Defesa 
Civil

Morro Nova Cintra, 
Morro São Bento, 
Morro Pacheco

4 quedas de blocos

Rua Adílson 
Buco, 243; Rua 
15; Rua 6, 82; 
Rua N. S. de 
Lourdes, 73

QUAdRO i ‑ Planilha com os desastres naturais e tecnológicos identificado em Santos/SP 
(2011 a 2016).

Table I - Spreadsheet with natural and technological disasters identified in Santos/SP (2011 to 2016). 
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As ocorrências presentes na planilha foram selecionadas de acordo com os desas-

tres da classificação COBRADE, sendo que o evento levantado que se enquadrasse 

na descrição do desastre era incluído. Os danos causados pelo desastre e os comentá-

rios eram encontrados nas informações da planilha da Defesa Civil, que geralmente 

eram escassas, bem como nas notícias de jornais e, algumas vezes, na internet, que 

usualmente apresentavam mais detalhes.

Desastres naturais e tecnológicos

De acordo com a Instrução Normativa n.º 1/2012 de 24 de agosto os desastres 

são classificados quanto à intensidade, evolução, periodicidade e origem. A classificação 

quanto à intensidade tem como critérios os danos e prejuízos causados na comunidade 

e a necessidade de recursos para o restabelecimento da normalidade; a evolução tem 

como critérios a subtaneidade e velocidade do processo de evolução; e a periodicidade é 

dividida em esporádicos e cíclicos ou sazonais. 

A última classificação, mais representativa para o estudo, tem como critério a origem 

ou causa primária do agente causador e é dividida em duas categorias: Desastres Natu-

rais, causados por processos ou fenômenos naturais, e Desastres Tecnológicos, origina-

dos de condições tecnológicas ou industriais. Para atender à classificação internacional 

dos desastres, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil adota a COBRADE.

A partir da classificação COBRADE, os 22 tipos de desastres identificados no his-

tórico de ocorrências foram divididos entre naturais e tecnológicos, de acordo com as 

descrições dadas para cada desastre (fig. 4). 

A porcentagem total dos desastres naturais (57 %), representados pela cor azul, é 

superior à porcentagem total dos tecnológicos (43 %), representados pela cor vinho. 

Os naturais têm como principais desastres os geológicos (35 %) e os tecnológicos são 

representados principalmente pelos desastres relacionados a obras civis (21 %). Entre-

tanto, a diferença de porcentagem entre os dois grupos de desastres não foi tão expressiva 

quanto o esperado, ou seja, de 14 %, o que indica que os desastres tecnológicos foram 

também recorrentes. Os desastres naturais identificados corresponderam a um total de 

292 eventos no período de 2011 a 2016 (fig. 5). 
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fig. 4 ‑ Percentagem e número de eventos de desastres naturais (verde) e tecnológicos 
(roxo) de Santos/SP - Brasil.

Fig. 4 - Percentage and number of natural (green) and technological (purple) disaster events in 
Santos/SP - Brazil.

fig. 5 ‑ desastres naturais – Santos/SP - Brasil.
Fig. 5 - Natural disasters – Santos/SP - Brazil.
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abrangeram inundações (8), enxurradas (2), e alagamentos (34); os meteorológicos, 

que abrangeram ciclones (5), frentes frias/zonas de convergência (6), e tempestade 

local/convectiva (54); e o biológico que abrangeu doença infecciosa biológica (1).

O registro da Defesa Civil não possui muitos detalhes sobre as ocorrências, 

como a sua natureza e seus danos, o que impossibilitou a classificação precisa de 

alguns eventos. Por exemplo, as ocorrências denominadas “Deslizamentos de terra” 

pela Defesa Civil poderiam ser classificadas como deslizamentos ou corridas de mas-

sa de acordo com a definição dos desastres da COBRADE, presente na Instrução 

Normativa n.º 1/2012, portanto, para facilitar a classificação elas foram agrupadas 

no desastre do tipo corridas de massa de solo/lama (1.1.3.3.1). 

As ocorrências de alagamento, corrida de massa e queda de blocos ocorridas 

em um único dia foram consideradas como um evento na contagem, e não cada 

ocorrência como um evento. Já que os dados da Defesa Civil e dos jornais sobre os 

pontos de ocorrência dos desastres não são precisos e detalhados o suficiente para 

definir exatamente quantas corridas ou inundações ocorreram na cidade, sem repe-

tir os mesmos locais.

No caso dos desastres tecnológicos identificados, estes corresponderam a um 

total de 225 eventos no período de 2011 a 2016 (fig. 6).

fig. 6 ‑ Desastres tecnológicos - Santos/SP - Brasil.
Fig. 6 - Technological disasters - Santos/SP - Brazil.
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De acordo com a fig. 6, dentre os tipos de desastres tecnológicos, destacaram-se: os 

relacionados a produtos perigosos, que abrangeram os ligados a liberação de químicos 

na atmosfera por explosão ou incêndio (3), ao derramamento de químicos em am-

biente marinho (2), ao transporte rodoviário (1); os relacionados a incêndios urbanos, 

que ocorreram em plantas e distritos industriais, parques e depósitos (16) e em aglo-

merados residenciais (34); os relacionados a obras civis, que abrangeram colapsos de 

edificações (111); e os relacionados a transporte de passageiros e cargas não perigosas, 

que abrangeram os setores rodoviário (50), ferroviário (2) e aquaviário (1).

Foram identificados 122 eventos de incêndios residenciais, porém, somente 

foram classificados como incêndio em aglomerados residências aqueles que eram 

localizados em locais públicos (hospitais, comércio, supermercados) ou abrangiam 

um grande número de residências, ou seja, envolviam uma grande densidade de 

pessoas. Os eventos que eram isolados, como em uma casa ou apartamento, não 

foram escolhidos, sendo excluídas 68 eventoss.

Os vazamentos de gás registrados na Defesa Civil não foram incluídos na pla-

nilha de desastres tecnológicos porque ocorreram em locais isolados, sem possibili-

dade de grandes danos, como em casas e apartamentos, e não são classificados pela 

COBRADE como desastres. Para confirmar o nível de abrangência e magnitude 

dos incêndios e vazamentos de gás, foi utilizado o Google Maps (Street View) para 

verificar cada endereço indicado pela Defesa Civil ou pelos jornais.

Matrizes de “Probabilidade e Consequência”

A matriz da ANPC (2009) é baseada na probabilidade de ocorrência de riscos e 

na estimativa do grau de gravidade. A primeira categoria, segundo os critérios origi-

nais da metodologia, abrange uma grande amplitude de anos para avaliar os riscos 

de desastres, um intervalo de 500 anos. Neste caso, foram feitas adaptações meto-

dológicas considerando a realidade do estudo, tanto no que concerne ao histórico 

de eventos, quanto à sua periodicidade, sendo os desastres de ocorrência no país, 

via de regra, de ciclo curto, com a predominância de eventos anuais de inundações 

e corridas de massas.
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No caso específico dos registros da Defesa Civil, deve-se considerar que esses foram 

sistematizados em todo o país quando da criação do banco de dados do Sistema Inte-

grado de Defesa Civil no início da década de 2010, o que permitiu a coleta de dados de 

desastres para Santos/SP no período de 2011 a 2016 (6 anos). Destaca-se que faz parte 

do estudo analisar o comportamento da metodologia para a escala local, em termos de 

área urbana municipal, considerando um curto intervalo de tempo de análise.

Portanto, o critério para probabilidade foi adaptado de acordo com a abran-

gência do estudo e sua principal base para classificar os riscos foi o histórico de 

ocorrências de desastres. Logo, as classificações de probabilidade em baixa, média-

-baixa, média, média-alta e elevada se deram a cada risco a partir da sua recorrência 

nos últimos seis anos nos registros da Defesa Civil, em notícias de jornais e internet.

A categoria de grau de gravidade possui três fatores de avaliação: população, ambiente 

e socioeconômico. Por conta dos tipos de dados e informações que foram recolhidos e por 

alguns critérios se repetirem nas classificações, os critérios utilizados foram adaptados. 

O fator sobre população possui as seguintes classificações e seus critérios: Resi-

dual, sem feridos, vítimas mortais ou mudança/retirada de pessoas; Reduzida, pelo 

menos um ferido e/ou evento que tenha ocasionado proliferação de vetores de do-

enças, como ratos, baratas, escorpiões, e/ou que tenha acarretado surtos de doenças 

associadas à contaminação de águas; Moderada, maior número de feridos; Acentua-

da, pelo menos uma vítima fatal; e Crítica, maior número de vítimas fatais.

O fator sobre ambiente considerou para análise dos critérios os impactos am-

bientais como contaminação do solo e da água, diminuição da qualidade do ar, 

poluição sonora, alteração na constituição do solo, perda de vegetação e, conse-

quentemente, da fauna. E também foram considerados os prejuízos ao ambiente 

de entorno, como alteração na paisagem. As suas classificações e seus critérios são: 

Residual, não há impacto no ambiente; Reduzida, pequeno impacto no ambiente 

sem efeitos duradouros; Moderada, pequeno ou algum impacto no ambiente com 

efeitos duradouros; Acentuada, alguns impactos no ambiente com efeitos em longo 

prazo; e Crítica, impacto ambiental significativo e/ou danos permanentes.

O fator socioeconômico considerou, principalmente, a perda financeira e disrup-

ções na sociedade como um todo, por exemplo, interrupções de energia elétrica e água 

de abastecimento, congestionamento/interdição de via pública, queda de árvores, da-

nos em imóveis e veículos e problemas na rede de esgoto. As suas classificações e seus 
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critérios são: Residual, não há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade 

e/ou não há perda financeira; Reduzida, disrupção (inferior a 24 horas) e/ou alguma 

perda financeira; Moderada, alguma disrupção na comunidade (mais de 24 horas) e/

ou alguma perda financeira; Acentuada, funcionamento parcial da comunidade com 

alguns serviços indisponíveis e/ou perda significativa e assistência financeira necessá-

ria; e Crítica a comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo.

Determinados os critérios de cada categoria, foram analisadas a gravidade e a pro-

babilidade de cada risco de desastre separadamente, a partir da comparação com o his-

tórico de ocorrências dos desastres, que incluía a frequência de eventos e informações 

sobre vítimas, danos materiais e ambientais. Porém, devido ao não detalhamento dos 

dados da planilha de registros da Defesa Civil, base para o histórico de ocorrências, 

foi realizada uma pesquisa complementar em sites de buscas na internet para verificar 

novos eventos, informações adicionais e danos sobre os eventos já registrados.

A definição do nível do risco de desastre em extremo, elevado, moderado e baixo 

pela matriz da ANPC ocorre pelo cruzamento das classificações de grau de gravida-

de e probabilidade, a partir da matriz da fig. 7. A classificação de grau de gravidade 

é definida pela média das classificações de seus fatores: população, ambiente e socio-

econômico. Por exemplo, um risco que obteve classificação reduzido em população, 

acentuado em ambiente e acentuado em socioeconômico teve a categoria de grau 

de gravidade classificada como acentuada.

fig. 7 ‑ Matriz de análise de riscos de desastres da metodologia da ANPC  (Fonte: ANPC, 2009).
Fig. 7 - Disaster risk analysis matrix, ANPC’s methodology  (Source: ANPC, 2009).
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QUAdRO ii – Resultados da matriz de risco baseada na ANPC.
Table II – Results of the matrix used by ANPC.

risco

gravidade
Probabili‑

dade resultado
População ambiente socioeco‑

nômico Geral

n
at

u
r

a
is

chuva intensa Reduzida Acentuada Acentuada Acentuada Elevada risco extremo

alagamento Reduzida Acentuada Acentuada Acentuada Elevada risco extremo

corridas de massa Acentuada Crítica Acentuada Acentuada Elevada risco extremo

inundação Reduzida Moderada Moderada Moderada Média-alta risco elevado

enxurrada Reduzida Moderada Moderada Moderada Média-alta risco elevado

Queda de blocos Acentuada Moderada Moderada Moderada Elevada risco elevado

Marés de tempestade Residual Moderada Moderada Moderada Elevada risco elevado

vendaval Moderada Residual Moderada Moderada Elevada risco elevado

doenças infecciosas virais Moderada Residual Moderada Moderada Elevada risco elevado

tempestade de raios Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida Média risco Moderado

ventos costeiros Residual Residual Residual Residual Elevada risco Baixo

tremor de terra Residual Residual Residual Residual Média-baixa risco Baixo

frentes frias Residual Residual Residual Residual Elevada risco Baixo

t
ec

n
o

lÓ
g

ic
o

s

Químicos por rodoviário Residual Crítica Reduzida Moderada Média-alta risco elevado

Químicos na água Reduzida Crítica Moderada Moderada Média-alta risco elevado

Químicos na atmosfera Moderada Crítica Moderada Moderada Média-alta risco elevado

incêndios industriais Acentuada Moderada Moderada Moderada Elevada risco elevado

transporte rodoviário Acentuada Residual Moderada Moderada Elevada risco elevado

colapso de edificações Acentuada Residual Reduzida Moderada Elevada risco elevado

incêndios residenciais Moderada Reduzida Reduzida Reduzida Elevada risco Moderado

transporte ferroviário Acentuada Residual Moderada Moderada Média risco Moderado

transporte aquaviário Acentuada Residual Moderada Moderada Média risco Moderado

A matriz baseada na ANPC (Quadro II) foi preenchida seguindo os critérios 

descritos anteriormente, e, a partir dela, os riscos de desastres de chuva intensa, 

alagamento e corrida de massa foram identificados como os principais riscos de 

desastres de Santos, a nível extremo. 

Conforme se pode observar no Quadro II, a maior parte dos riscos foi classi-

ficada como elevada, 12 no total, entre eles: inundação, queda de blocos, incên-

dios industriais e os riscos relacionados a produtos perigosos. O único risco de 

desastre natural considerado como moderado foi a tempestade de raio, enquanto 

dentre os riscos tecnológicos foram considerados os incêndios residenciais e aci-
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dente com transporte ferroviário e aquaviário. E somente três riscos foram identi-

ficados como de risco baixo: ventos costeiros, tremor de terra e frentes frias, todos 

desastres naturais.

Já no caso da matriz da OEM (2015), esta classifica os riscos de desas-

tres a partir de quatro categorias: histórico, vulnerabilidade, ameaça máxima 

e probabilidade. O histórico se refere aos grandes eventos que mobilizaram 

autoridades responsáveis, como Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Governos Federal, Estadual e Municipal, 

e causaram danos materiais, humanos e ambientais. A probabilidade se refere a 

eventos de desastres que causaram algum dano à população, ambiente e econo-

mia. Ambas as categorias possuem critérios com uma grande amplitude de tempo, 

espectro de 100 anos. Neste caso, deve-se considerar a argumentação apresentada 

para o caso da metodologia da ANPC, que levou às adaptações dos critérios, 

tendo como base o histórico de ocorrências de desastres e as pesquisas comple-

mentares sobre grandes eventos fora do período do estudo. A categoria de vul-

nerabilidade considerou a porcentagem da população que é afetada por danos à 

saúde, economia e sociedade, e a de ameaça máxima se refere a quanto tal desastre 

irá afetar a população se ocorrer o pior cenário. Lembrando que a população de 

Santos em 2010 era de 149.400 habitantes, segundo o IBGE (2010). 

A matriz baseada na OEM (Quadro III) foi preenchida seguindo os critérios 

descritos anteriormente e identificou como o principal risco de desastres de Santos/

SP as chuvas intensas, com uma pontuação de 233, seguido do risco relacionado 

à liberação de produtos químicos para a atmosfera, com 207 pontos, esse último 

tendo obtido a mesma classificação das epidemias de doenças infecciosas. 

Conforme ilustra o Quadro III, foi possível identificar as chuvas intensas como 

o principal risco de desastres de Santos/SP, com uma pontuação de 233, seguido 

do desastre relacionado à liberação de produtos químicos para a atmosfera (212 

pontos) e em terceiro lugar os riscos de alagamentos e de epidemias de doenças 

infecciosas, empatados com 207 pontos. Os riscos que receberam as menores pon-

tuações foram enxurrada (76), acidentes com transporte aquaviário (57) e tremor 

de terra (24), sendo que esse último também foi considerado baixo na metodologia 

da ANPC.
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risco
Histórico vulnerabilidade ameaça máxima Probabilidade

total 
∑ Pontos

fP ng Pontos 
(P1) fP ng Pontos 

(P2) fP ng Pontos 
(P3) fP ng Pontos 

(P4)

n
at

u
r

a
is

chuva intensa 2 9 18 5 9 45 10 10 100 7 10 70 233

alagamento 2 7 14 5 8 40 10 9 90 7 9 63 207

doenças infecciosas virais 2 8 16 5 7 35 10 10 100 7 8 56 207

corridas de massa 2 10 20 5 6 30 10 8 80 7 10 70 200

inundação 2 5 10 5 5 25 10 7 70 7 7 49 154

Queda de blocos 2 8 16 5 4 20 10 6 60 7 8 56 152

Marés de tempestade 2 7 14 5 5 25 10 6 60 7 7 49 148

vendaval 2 3 6 5 4 20 10 7 70 7 6 42 138

frentes frias 2 3 6 5 3 15 10 6 60 7 8 56 137

ventos costeiros 2 3 6 5 3 15 10 6 60 7 7 49 130

tempestade de raios 2 3 6 5 2 10 10 5 50 7 4 28 94

enxurrada 2 4 8 5 2 10 10 3 30 7 4 28 76

tremor de terra 2 1 2 5 1 5 10 1 10 7 1 7 24

t
ec

n
o

lÓ
g

ic
o

s

Químicos na atmosfera 2 8 16 5 8 40 10 10 100 7 8 56 212

incêndios industriais 2 8 16 5 7 35 10 9 90 7 9 63 204

Químicos na água 2 8 16 5 7 35 10 9 90 7 8 56 197

Químicos por rodoviário 2 7 14 5 7 35 10 8 80 7 7 49 178

colapso de edificações 2 2 4 5 1 5 10 3 30 7 9 63 102

transporte rodoviário 2 4 8 5 1 5 10 2 20 7 8 56 89

transporte ferroviário 2 4 8 5 3 15 10 5 50 7 2 14 87

incêndios residenciais 2 2 4 5 1 5 10 2 20 7 8 56 85

transporte aquaviário 2 3 6 5 2 10 10 2 20 7 3 21 57

QUAdRO iii ‑ Resultados da matriz de risco baseada na OEM.
Table III - Results of the matrix used by OEM. 

Principais riscos de desastres naturais e tecnológicos: comparação dos 

resultados colhidos segundo as metodologias ANPC e OeM

Nesse item se discutirá os principais riscos de desastres naturais e tecnológicos 

identificados no município de Santos/SP entre os anos de 2011 a 2016. Os resul-

tados das matrizes da ANPC e da OEM não foram totalmente similares e tiveram 

as suas particularidades, porém, os onze primeiros riscos de desastres identificados 

em ambas as metodologias foram os mesmos, somente a ordem na hierarquia teve 

leves divergências.
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Os riscos de desastres naturais possuem um grupo relacionado a eventos geológi-

cos, cujo tipo de desastre corresponde aos movimentos de massa, que abrange dois dos 

principais riscos identificados nas matrizes da ANPC e da OEM: quedas, tombamen-

tos e rolamentos de blocos e corridas de massa. Segundo COBRADE, presente na 

Instrução normativa n.º 1/2012 de 24 de agosto, as corridas de massa “ocorrem quan-

do, por índices pluviométricos excepcionais, o solo/lama, misturado com água, tem 

comportamento líquido viscoso, de extenso raio de ações de alto poder destrutivo”, 

enquanto as quedas de blocos são “movimentos rápidos e acontecem quando materiais 

rochosos [...] se destacam de encostas muito íngremes, num movimento tipo queda livre”.

Ambos foram os riscos de maior ocorrência entre os naturais, o que vai ao encon-

tro das características físicas de declividade e pluviometria obtidas da área de estudo, 

visto que há expressiva presença de regiões de elevada declividade (acima de 45 %) e 

alto índice pluviométrico (média anual de 248,8 mm) que, na maioria dos casos, são 

fatores condicionantes da ocorrência de quedas de blocos e corridas de massa. Um 

exemplo disso é a intensa presença de matacões na paisagem urbana de Santos, Área 

Insular, que possue alta declividade e maior ocorrência dos desastres geológicos.

Além das características físicas de Santos, outro fator que facilita a ocorrência 

desses riscso é a presença de habitações subnormais (precárias e/ou improvisadas) 

nos morros da Área insular, que provocam a retirada da vegetação e maior exposição 

do solo, aumentando as possibilidades desses eventos. Essas habitações também 

aumentam a vulnerabilidade da população em relação a esses riscos, que acarreta-

ram ocorrências com feridos, vítimas fatais e retirada de pessoas entre os anos de 

2011 a 2016. A comunidade também é afetada, pois tais desastres podem ocasionar 

danos definitivos e/ou prejuízos às habitações, congestionamento/interdição de vias 

públicas, dentre outros. Também o meio ambiente sofre com alteração na paisagem, 

desagregação do solo e prejuízos à fauna e à flora.

Quando do estudo sobre o histórico de ocorrência de desastres em Santos no 

período em estudo, constataram-se anualmente um mínimo de cinco eventos de 

queda de bloco e corrida de massa, sendo que muitas vezes passaram de dez eventos 

por ano. Os principais locais atingidos foram o Morro do São Bento (17 eventos) e 

o bairro do Marapé (15), que ficam na região dos morros no centro da Área Insular 

de Santos. Entre 2011 e 2016, se destacaram os eventos de janeiro de 2011 e de 
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2015, que tiveram mais de 30 registros de corridas de massa e quedas de blocos em 

diversos pontos da cidade, com registro de famílias desabrigadas. 

Outro grupo de desastres naturais é o relacionado a eventos hidrológicos que 

abrangem inundações, alagamentos e enxurradas. Segundo a Instrução Normativa 

n.º 1/2012 de 24 de agosto, inundações se referem à submersão de áreas que nor-

malmente não estão submersas e ocorrem de forma gradual, geralmente por chuvas 

prolongadas; enxurradas são provocadas por chuvas intensas e concentradas que 

acarretam escoamentos superficiais de alta velocidade e energia; e alagamentos se 

referem ao esgotamento da capacidade de escoamento da rede de drenagem urbana 

e consequente acúmulo de água nas ruas. 

A ocorrência desses tipos de desastres foi frequente, principalmente os alaga-

mentos, que tiveram 34 eventos registrados entre 2011 e 2016, sendo que uma 

grande parte aconteceu nos meses de verão, caracterizados pelo grande volume de 

precipitação, de todos os anos e em diversos pontos da cidade, sendo que algumas 

avenidas são constantemente atingidas. As inundações e enxurradas tiveram uma 

frequência menor, oito e duas ocorrências respetivamente e, nestes casos, acredita-se 

que os registros foram menores porque, provavelmente, são eventos mais difíceis de 

serem comunicados à Defesa Civil ou noticiados nos jornais. 

A combinação das chuvas intensas no verão, do sistema de drenagem urbana e 

das habitações subnormais, palafitas na região de mangue e barracos nos morros, 

acarreta em constantes alagamentos na Área Insular. Esses eventos não registram 

vítimas fatais ou feridos, mas podem causar proliferação de vetores de doenças (ra-

tos, escorpiões) ou surtos de doenças associados à contaminação das águas, prin-

cipalmente por conta das habitações subnormais, já que usualmente não possuem 

adequado sistema de destinação dos efluentes. Uma boa parte da população é vul-

nerável às consequências geradas pelos alagamentos, sendo afetada por diversas dis-

rupções na comunidade, por exemplo, interrupções nas distribuições de energia 

elétrica e de abastecimento de água, interdição de vias públicas, perdas de imóveis e 

veículos por conta da invasão de água, entre outros. As enxurradas tem o agravante 

de poderem causar arrastamentos de pessoas e objetos, acarretando em acidentes. 

Muitos dos riscos de desastres relacionados a eventos meteorológicos são as 

principais causas para os riscos de desastres geológicos e hidrológicos, como corri-
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das de massa e alagamentos, sendo o risco de chuvas intensas um deles. Esse risco 

obteve a maior classificação em ambas as matrizes, visto que sua probabilidade de 

ocorrência é elevadíssima. Isso se deve ao clima tropical da região, bem como aos 

danos deles decorrentes considerados nos critérios dos riscos de desastres naturais. 

Outro risco de desastre meteorológico são as marés de tempestade, conhecidas 

como ressacas, que são ondas violentas que geram uma grande agitação do mar 

próximo à praia. Notícias desses eventos estão cada vez mais frequentes nos meios 

de comunicação local porque atingem uma das áreas mais nobres e turísticas do mu-

nicípio, a orla da praia, o que atrai a atenção da imprensa e da população. Trata-se 

de um evento natural, mas que causa diversas disrupções na comunidade por conta 

da proximidade das habitações à linha da costa, alterando o ambiente natural do 

entorno do mar. Ocasionam inundações em edifícios próximos à orla, interdição de 

via pública, danos ao patrimônio público e queda de árvores.

O único risco de desastre natural relacionado a eventos biológicos foi o de epi-

demias de doenças infeciosas virais, que corresponde ao aumento brusco, significa-

tivo e transitório da ocorrência dessas doenças. A epidemia afeta um grande núme-

ro de pessoas e causa hospitalizações, ocasionando em disrupções socioeconômicas 

como mobilização de pessoal especializado para prevenção e contenção da doença, 

lotação de hospitais e postos de saúde, e desfalque de funcionários nas instituições, 

prejudicando a economia. Entre os anos de 2011 a 2016 foram registrados pelo 

menos três casos de epidemia, uma de conjuntivite que teve mais de 10 mil casos na 

Baixada Santista, e outras duas de dengue em 2013 e 2015, afetando mais de 400 e 

300 pessoas, respetivamente.

Os riscos de desastres tecnológicos possuem um grupo relacionado a produtos 

perigosos e, em Santos, foram identificados três tipos: liberação de produtos químicos 

para a atmosfera causada por explosão ou incêndio; derramamento de produtos quí-

micos em um corpo d’água, que pode causar alterações físicas, químicas e biológicas; 

e extravasamento de produtos perigosos transportados no modal rodoviário. Esses três 

riscos apresentam grande potencial de danos à sociedade e ao meio ambiente.

O primeiro risco de desastre tem possibilidade de afetar um número maior de 

pessoas porque seu meio de dispersão, o ar, faz a contaminação se espalhar rapida-

mente e atingir uma grande área, ultrapassando limites municipais, portanto, em 
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um pior cenário poderia afetar mais de uma cidade inteira. Dependendo do produ-

to químico, o risco pode acarretar problemas respiratórios, como asma e mal-estar 

ocasionados pela fumaça, irritação nos olhos, náuseas, entre outros. Além disso, 

afetam a qualidade do ar e, consequentemente a fauna e a flora, e ocasionam perda 

financeira para atender as vítimas e recuperar as condições do ar da região. Um dos 

eventos registrados no histórico de ocorrências de desastres foi um vazamento de 

gás dentro do complexo do Porto de Santos em janeiro de 2014, que liberou uma 

nuvem tóxica atingindo as cidades de Santos e Guarujá, devido ao qual diversas 

pessoas procuraram atendimento médico em hospitais com irritação nos olhos e 

problemas respiratórios. 

Os riscos de desastres envolvendo derramamento em corpos d’água afetam prin-

cipalmente o meio ambiente, causando contaminação de água e solo e, consequen-

temente, da fauna e flora aquáticas, além de que, dependo do produto químico, a 

recuperação da biota é extremamente demorada, difícil e custosa. Considerando-se 

que Santos possui extensas áreas de mangue, tais ocorrências tendem a ter conse-

quências significativas também nas áreas de entorno dos corpos d’água. A comuni-

dade também é afetada com doenças associadas à contaminação de tais ambientes 

contraindo infecções, diarreia, entre outras. 

Um exemplo desse tipo de evento foi uma explosão que ocorreu no Porto de 

Santos em 2013 e que lançou irregularmente efluentes líquidos e resíduos de açúcar 

no mar, causando mortandade de peixes, que só foram recolhidos pela empresa 

responsável uma semana depois do acidente, o que trouxe sérios danos ao ambiente 

e à população. Deve-se levar em conta, nesse tipo de estudo, que nem sempre as 

estatísticas e as notícias veiculadas na imprensa refletem a real dimensão dos danos 

acusados ao ambiente e à sociedade.

O risco de desastre relacionado a transporte rodoviário não registrou vítimas 

fatais ou feridos, mas provavelmente provocou sérios impactos ambientais, como 

contaminação de solo e água e redução da fauna e flora; e disrupções na comunidade, 

por exemplo, interdição/congestionamento em vias públicas e gastos com medidas 

de recuperação das áreas degradadas. O único evento registrado foi uma ocorrência 

da Defesa Civil sobre um acidente com caminhão que resultou em vazamento de 

produtos químicos, em 2015.
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O histórico de ocorrências de desastres realizado nesse estudo registrou poucos even-

tos para os riscos de desastres relacionados a produtos químicos, comparados com ou-

tros riscos, mas algumas das suas ocorrências podem ter sido classificadas como incêndio 

industrial, visto que muitos dos vazamentos ocorrem por conta desse tipo de acidente 

e alguns eventos registrados não possuem muito detalhes sobre as suas consequências, 

que seriam, por exemplo, derramamento de produtos químicos, contaminações do solo, 

água e ar, etc. Mesmo que o número de ocorrências não tenha sido tão grande quando 

comparado com os demais riscos, deve-se considerar que, em vista de outros municí-

pios, esse número não pode ser desprezado, por conta da presença do Porto de Santos, 

que é a principal entrada e saída de cargas do país, incluindo a de produtos perigosos, o 

que o torna uma área de risco, principalmente de desastres tecnológicos.

Outro grupo de riscos de desastres tecnológicos está relacionado a incêndios 

urbanos em aglomerados residenciais e em plantas e distritos industriais, parques e 

depósitos. O primeiro registrou ocorrências em lugares públicos com grande mo-

vimentação de pessoas, como hospitais, igrejas e edificações comerciais, e em áreas 

que abrangiam grande quantidade de residências, que se caracterizaram por um 

número grande de feridos e de retirada de pessoas, assim como, perda financeira e 

interrupção do comércio ou do ramo de atividade envolvido. Os principais eventos 

registrados foram em aglomerados de habitações subnormais, que compreendiam 

70 a 150 barracos, e se localizavam em áreas de risco.

Os incêndios industriais ocorreram, principalmente, em terminais de carga ou 

contêineres e armazéns de grandes empresas, todos ligados às atividades do Porto de 

Santos. As consequências registradas foram vítimas fatais e feridos; possíveis impac-

tos ambientais, como poluição de ar e água, prejuízos à fauna e flora; e disrupções 

na comunidade e na economia, por exemplo, paralisação das operações do porto 

e das empresas, interdição/congestionamento de vias públicas e perda financeira. 

Um dos principais desastres tecnológicos recentes de Santos ocorreu em abril de 

2015, um incêndio que atingiu tanques de armazenagem de produto químicos de 

uma empresa no bairro do Alemoa, localizado em área potuária, e tomou grandes 

proporções, com as explosões e as chamas durando nove dias seguidos. O acidente 

causou diversas consequências, como a interrupção das vias públicas e dos trens 

para o Porto de Santos, a morte de toneladas de peixes e demais animais aquáticos, 
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problemas de saúde, por conta da fumaça, e impactos na vida dos moradores dos 

bairros ao entorno. Além do fato de que a empresa onde ocorreu o incêndio se lo-

caliza em uma região de manguezais, gerando impactos negativos para esse habitat 

tão importante para o equilíbrio da biota. 

A probabilidade de ocorrência riscos de incêndios doméstico e industrial é alta, 

acontecem de 2 a 3 grandes eventos por ano que afetam uma grande percentagem 

da população. Constatou-se que os incêndios residenciais ocorrem devido à existên-

cia de habitações subnormais em diversos pontos da cidade e os industriais devido 

às atividades e instalações do Porto de Santos. 

Conclusão

A aplicação de duas metodologias de análise de riscos de desastres em um ce-

nário brasileiro, município de Santos/SP, que não possui e nunca utilizou uma 

metodologia parecida, permitiu identificar todos os tipos de desastres naturais e 

tecnológicos de uma maneira tanto abrangente quanto detalhista, abarcando todas 

as possibilidades de ocorrências de desastres, assim como permitiu hierarquizar os 

principais riscos de desastres para que as autoridades responsáveis possam ter insu-

mos para realizar um gerenciamento de riscos efetivo, no qual as ações de emergên-

cia e prevenção sejam prioritárias.

A matriz da Autoridade Nacional de Protecção Civil possui uma abrangência 

maior dos fatores essenciais para classificação e hierarquização dos riscos, inclui o 

nível de gravidade para a população, sociedade, economia e meio ambiente, além da 

probabilidade de ocorrência. Já a matriz da Oregon Emergency Management não 

considera a importância do meio ambiente nos seus critérios, porém o seu resultado 

final distingue melhor o nível de importância dos riscos e permite uma melhor visu-

alização da hierarquia, visto que cada risco recebe uma pontuação numérica final. O 

que a diferencia do resultado final da ANPC é, principalmente, que essa última não 

permite distinguir um risco do outro quando eles recebem a mesma classificação 

(extremo, elevado, moderado ou baixo). No caso dos resultados desse estudo, doze 

riscos de desastres obtiveram a classificação elevado na referida classificação ANPC.
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Diante desses resultados, acredita-se que uma utilização combinada das duas meto-

dologias poderia fornecer resultados que abrangessem todos os fatores de importância e 

permitissem uma hierarquização mais eficiente. Essa nova metodologia teria os critérios 

da ANPC, probabilidade e nível de gravidade para população, ambiente e socioeconô-

mico, mais o critério da OEM de ameaça máxima, que também é de grande valor para 

a avaliação. No caso da utilização combinada, os métodos de pontuação seriam iguais ao 

da OEM, que possui fator peso para cada critério e cujo nível de gravidade é numerado. 

Diante do que apresenta a literatura desse estudo, realizado num período de tempo 

tão curto, pôde-se concluir que ambas as metodologias utilizadas podem ser aplicáveis 

em qualquer região, mesmo num período de tempo restrito, não importando o tama-

nho ou desenvolvimento econômico, podendo ser na escala nacional ou local, como 

um país, estado ou município. Para cidades que não possuem uma estrutura organizada 

de gerenciamento de riscos de desastres, utilizar uma metodologia de análise ajudaria a 

priorizar as suas ações de prevenção e emergência, assim como, serviria como base para 

a organização dos recursos financeiros e humanos necessários para enfrentar situações 

de riscos de desastres. Mesmo para o município de Santos/SP, que possui uma defesa 

civil atuante e é referência nos trabalhos relativos a risco de desastres no Brasil, a meto-

dologia ajudaria na melhor organização dos dados e informações referentes à prevenção 

de riscos, do mesmo modo que, permitiria uma visão diferenciada diante dos aspectos 

de riscos de desastre, possibilitando novas ideias e opiniões para enfrentar com maior 

eficiência eventos relativos à temática.
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A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos auto-

res que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise 

de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram 

pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela 

compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à 

mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os 

investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, 

para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do 

exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas 

linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de 

intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais des-

pertos para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações 

úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos 

da temática dos riscos. 

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos 

destacar, entre outros, os seguintes: 

•	 Metodologia de análise de riscos; 

•	 Caracterização de diferentes tipos de risco; 

•	 Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto 

plenas manifestações do risco; 

•	 Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e carto-

grafia de risco; 

•	 Modelos e software para previsão de ocorrências; 

•	 Planeamento de emergência;

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
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•	 Educação para a redução do risco; 

•	 Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades; 

•	 Atitudes de superação; 

•	 Auxílio à tomada de decisão; 

•	 Mecanismos de informação pública; 

•	 Sistemas de pré-aviso à população; 

•	 Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como for-

ma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, 

além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para 

todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e 

as suas manifestações.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre 
os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de 
estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa 
descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a 
metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuancespróprias, 
intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento 
particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de 
grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às 
temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a 
metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que 
poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os 
diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos 
sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com 
suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para 
analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos 
comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa 
que quando entramos na análise das caraterísticas concretas de 
determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas 
à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande 
utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas 
nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia 
que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de 
suporte ao trabalho que pretendam realizar.
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