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Os riscos hidrológicos e, em certos casos, os riscos meteorológicos 
estão associados à presença de água, em qualquer um dos seus 
estados: sólido, líquido ou gasoso e, quando tal acontece, podem 
ser tratados em conjunto, como é o caso nesta obra.
Deste modo, o livro “riscos hidrometeorológicos” remete-nos para 
uma abrangência global dos riscos ligados à água, quer para 
aqueles que se associam a certos eventos meteorológicos, capazes 
de produzir precipitações intensas, envolvendo grandes 
quantidades de chuva, ou seja, de água proveniente da atmosfera, 
caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada região 
geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes 
de transportar enormes volumes de água sobre a superfície 
terrestre, tanto de água que, através de caudais volumosos, se 
escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, que 
são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a 
humanidade, quer de vagas, associadas a marés de tempestade, 
que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado 
número de vítimas mortais e de desalojados.
Por conseguinte, este volume, ao caraterizar algumas das 
manifestações de riscos hidrometeorológicos, ajudará não só à 
melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também 
poderá ser inspirador para o desenvolvimento de novos estudos 
relacionados com esta temática.
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Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes 

de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, de água pro-

veniente da atmosfera, caída num curto espaço de tempo e concentrada numa dada 

região geográfica, a episódios hidrológicos fluviais ou oceânicos, capazes de transpor-

tar enormes volumes de água sobre a superfície terrestre, tanto de água que, através 

de caudais volumosos, se escoa pelos rios e que, frequentemente, provoca inundações, 

que são das catástrofes naturais mais mortíferas que têm atingido a humanidade, ou, 

então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provo-

cando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.

Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhe-

cido como Huang Ho, que é o segundo rio mais comprido da China, com cerca de 

5 500 km de comprimento e cuja bacia hidrográfica apresenta uma área próxima de 

752 000 km², para encontrar referência a nove grandes inundações históricas, como 

refere T. R. Tregear na sua obra A Geography of China.

Com tem sido referido, a inundação provocada por este rio, em 1931, é consi-

derada a catástrofe natural mais mortífera da história. O número de vítimas mortais 

foi estimado entre um e quatro milhões de mortos, decorrentes dos afogamentos 

provocados pela inundação propriamente dita, bem como das doenças e da fome 

subsequentes. Nesse ano a situação foi ainda mais grave do que é habitual na China, 

uma vez que todos os seus grandes rios, tais como o Iansequião, também conhecido 

por Rio Azul e Yangtzé, que é o maior rio não só da China, mas também da Ásia, 

ou o rio das Pérolas, também chamado Zhu Jiang, o terceiro maior rio da China, 

em cujo delta se localiza a cidade de Macau, e outros rios sujeitos a inundações fre-

quentes, como é o caso do rio Huai, por exemplo, causaram graves inundações nesse 

ano. Calcula-se que, entre julho e novembro desse ano, ficaram completamente 

inundados cerca de 88 mil quilómetros quadrados e parcialmente inundados mais 

de 20 mil quilómetros quadrados, o que mostra bem a extensão que estas inunda-

ções alcançaram. 

Anteriormente há registo de outras inundações importantes, de que referimos 

apenas a de setembro de 1887, por ser considerada a segunda catástrofe natural com 
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mais mortos, que se estimam ter matado entre 900 mil e 2 milhões de pessoas, o que 

só por si, mesmo sem considerar outros danos, como seja o número de desalojados 

ou a fome subsequente, dá bem conta das graves consequências da manifestação do 

risco de inundação.

As inundações, por vezes, estão associadas aos ciclones tropicais, conhecidos como 

tufões, no oceano Pacífico, e furacões, no oceano Atlântico, pelo que os ciclones são 

considerados como outro dos riscos hidrometeorológicos que mais mortes provoca, 

sobretudo quando atingem áreas densamente povoadas, nomeadamente da Ásia. 

Quando se deslocam sobre os oceanos, podem provocar ondas que chegam a atingir 

40 metros de altura, as quais, ao atingirem as áreas costeiras, têm efeitos profunda-

mente devastadores. Por sua vez, os ciclones quando passam a deslocar-se sobre os 

continentes, originam grandes inundações que causam elevado número de mortes. 

De entre eles, o ciclone tropical mais devastador e que corresponde a uma das 

catástrofes naturais mais mortíferas de que há registo, ficou conhecido por ciclone 

de Bhola. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala, em 8 de no-

vembro, e seguiu para norte, intensificando-se, tendo atingido o Paquistão Oriental 

(atual Bangladesh) e o estado de Bengala Ocidental, na Índia, de 12 para 13 de 

novembro de 1970. Provocou uma maré de tempestade, que inundou muitas das 

ilhas de pouca altitude, próximas da costa e no delta do rio Ganges, fazendo com 

que 300 000 a 500 000 pessoas tivessem morrido como consequência da passagem 

deste ciclone.

Um outro ciclone, registado em 25 e 26 de novembro de 1839, por isso muito 

anterior ao Bhola, e que ficou conhecido como o “Ciclone da Índia”, afetou o estado 

de Andhra Pradesh, na Índia. Este ciclone provocou uma onda que deverá ter tido 

uma altura aproximada de 40 metros, tendo destruído grande parte da vila portu-

ária de Coringa, onde cerca de 20 mil pessoas terão morrido afogadas no mar, e o 

número total das que perderam a vida, na sequência deste ciclone, foi estimado em 

300 mil, fazendo dele o segundo mais mortífero de que há registo.

Estes quatro exemplos, e muitos outros poderiam ser dados, são bem elucidativos 

das consequências e dos danos que a manifestação dos riscos hidrometeorológicos 

pode causar e, por conseguinte, da importância de que se deve revestir o estudo 

destes fenómenos.
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Felizmente, os danos provocados por estas situações que serviram de exemplo 

são excepcionais, pelo que os dez casos apresentados nesta obra dizem respeito a 

situações bem mais frequentes e, felizmente, com consequências bem menos graves, 

mas que, tendo em conta as diferenças resultantes da escala de análise, constituem 

bons exemplos de situações análogas às descritas e de outras que envolvem outros 

riscos hidrometeorológicos, uma vez que eles não se esgotam nos ciclones, nas inun-

dações e nas marés de tempestade.

Por outro lado, ao contrário do que o título pode sugerir, não se trata de uma 

obra que vise caraterizar, de forma sistemática, todos os riscos que podem ser agru-

pados sob este título, na medida em que apenas pretendeu reunir os trabalhos que, 

sobre esta temática, foram apresentados ao IV Congresso Internacional de Riscos.

De todas formas, não temos dúvidas de que este volume ajudará a caraterizar 

algumas das manifestações de riscos hidrometeorológicos, pelo que não só ajudará à 

melhor compreensão dos respetivos fenómenos, mas também poderá ser inspirado-

ra para o desenvolvimento de novos estudos sobre esta temática, razões pelas quais 

não houve qualquer objeção a incluí-la na série sobre “Estudos Cindínicos.

Coimbra, 31 de julho de 2018.

Luciano Lourenço
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De acordo com a terminologia da Estratégia Internacional para a Redução de 

Catástrofes, das Nações Unidas (UNISDR), os riscos hidrometeorológicos são de 

origem atmosférica, hidrológica ou oceanográfica, os quais podem ocasionar mor-

tes, lesões ou outros tipos de impactes na saúde humana, assim como danos nos 

bens e propriedades, perdas de meios de sustento e serviços, transtornos sociais e 

económicos e danos ambientais. Apresenta como exemplos os ciclones tropicais 

(também conhecidos como tufões e furacões), as cheias e inundações, as secas, as 

ondas de calor e as vagas de frio, e as tempestades costeiras. As condições hidro-

meteorológicas podem, ainda, constituir fatores que favorecem a manifestação de 

outros riscos, como movimentos em vertentes, erosão, incêndios florestais, pragas 

de gafanhotos, epidemias, transporte e dispersão de substâncias tóxicas e materiais 

de erupções vulcânicas. 

Segundo dados das Nações Unidas, na década de 2005 a 2014, mais de 85 % 

das catástrofes naturais tiveram origem hidrometeorológica, tendo neles perecido 

mais de 700 000 pessoas, num total de 1 700 milhões de afectados e com perdas 

avaliadas em 1,4 trilhões de dólares. Estas catástrofes, que registaram um acentuado 

acréscimo desde o início do milénio, serão agravadas pelas mudanças climáticas 

previstas, tornando-as mais frequentes e intensas.

O impacte da manifestação destes processos potencialmente perigosos depen-

de da presença humana e dos seus respetivos bens, assim como da capacidade da 

população lidar com estes fenómenos. Com efeito, as catástrofes ocorrem quando 

existe vulnerabilidade, que é definida pelas características ou circunstâncias de uma 

comunidade, de um sistema ou de bens e que são susceptíveis de sofrer danos. 

Ora, a vulnerabilidade, por se tratar de um conceito multidimensional, deriva de 

vários fatores: físicos, sociais, económicos e ambientais, dependendo dos níveis de 

desenvolvimento e da estabilidade social da comunidade ou da população afetada. 

https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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As capacidades de antecipação e de reposta à manifestação do risco também são 

determinantes para as respectivas consequências e para o grau de perdas. 

Nestas circunstâncias, a avaliação do risco deve integrar não só a análise das 

características técnicas dos processos potencialmente perigosos, que abrange a sua 

localização, intensidade, frequência e probabilidade, mas também a análise da vul-

nerabilidade, que inclui as dimensões física, social, económica e ambiental, assim 

como o grau de exposição da população e dos seus bens. Tal conhecimento deve ser 

aplicado na prevenção e implementação de medidas adequadas, bem como numa 

resposta eficaz perante a manifestação do risco. 

Neste volume, abordam-se, numa dezena de capítulos, vários riscos hidrome-

teorológicos de Portugal e do Brasil, focando-se os dois primeiros na zona costeira 

de Portugal Continental. Por se tratar de uma área de grande dinâmica, devido à 

ação combinada de vários fatores, tais como: ondas, marés, correntes, vento, mo-

vimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempesta-

des, com especial destaque para o “ciclone de 15 de fevereiro de 1941”, a par da sua 

crescente ocupação antrópica e, ainda, das mudanças climáticas globais, nesses dois 

primeiros capítulos analisa-se e classifica-se a vulnerabilidade destes territórios e 

propõem-se algumas medidas de intervenção. 

O terceiro capítulo, com o título “Alteração hidrotermal e estruturas geológicas 

como elementos potencializadores de risco geológico: exemplo do túnel do Joá, Rio de 

Janeiro, Brasil”, analisa o contributo de água termal no decréscimo da resistência 

local do maciço rochoso e o aumento do risco da queda de blocos. A presença desta 

alteração hidrotermal mostrou-se importante na definição de segmentos de maior 

risco, em termos da queda de blocos, e na delimitação, no interior do túnel, das 

áreas potenciais de risco de acidente. 

No quarto capítulo analisam-se as condições de circulação atmosférica de gran-

de escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, clas-

sificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativa-

mente à normal climatológica), na cidade de Salvador, Brasil. Para o efeito foram 

utilizados dados relativos à pressão do nível médio do mar e componentes do vento 

a 850 e 200 hPa, para diagnosticar as condições atmosféricas médias e anómalas de 

grande escala, considerando a base climatológica de 1979 a 2010.



13

“Tipos de riscos e eventos danosos na porção norte do estado de Minas Gerais no ano 

de 2015” é o título do quinto capítulo, cujo objetivo principal é identificar os tipos 

de ocorrência e as catástrofes que afetaram a população de Minas Gerais, Brasil, nesse 

ano. Os resultados mostram que a área Norte de Minas Gerais sofreu danos signi-

ficantes, tanto em termos económicos como sociais, relacionados com um intenso 

período de seca e estiagem, em consequência da anomalia assinalada na precipitação.

No capítulo que se segue, o sexto, a variabilidade nos quantitativos de pre-

cipitação continua a ser elemento o climático/meteorológico analisado, desta vez 

pela influência que exerce nos diferentes tipos de cobertura ou na distribuição da 

vegetação, bem como no início das fases fenológicas e no período de crescimento. 

Tendo em consideração a diversidade na distribuição e nos processos de degradação 

que a vegetação tem vindo a assinalar nos últimos anos, no estado da Bahia-Brasil, 

o presente estudo tem como objetivo encontrar relações sazonais entre a resposta da 

vegetação à precipitação utilizando para o efeito, em regiões homogéneas, o NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). 

A análise de Componentes Principais e de Clusters foram as metodologias 

usadas na “Avaliação da vulnerabilidade à inundação nas zonas críticas de Portugal 

continental”, título do sétimo capítulo deste livro. De acordo com os autores, esta 

metodologia permite identificar os hot spots, a partir dos quais 22 % das subsecções 

fluviais são consideradas com vulnerabilidade elevada a muito elevada e 56 % são 

classificadas com reduzida vulnerabilidade. Tendo em consideração a classificação 

da vulnerabilidade nas zonas críticas, concluíram que 7 % da área se caracteriza por 

uma vulnerabilidade elevada a muito elevada e 63 % da área com vulnerabilidade 

reduzida e muito reduzida. 

No oitavo capítulo, intitulado “Mapeamento de inundação em ambiente ur-

bano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utiliza-

dos dados e técnicas de geotecnologia, trabalhos de campo, entrevistas e análises 

participativas com a comunidade local, na identificação e delimitação das áreas 

de inundação em vários bairros da cidade de Abaetetuba-PA (Mesorregião do 

Nordeste Paraense, Brasil). 

“Eventos de erosões em Bauru-Brasil, associados aos condicionantes atmosféricos” é o 

título do penúltimo capítulo, que tem como área de estudo o município de Bauru, 



localizado na Região Centro-Oeste do estado de São Paulo, Brasil, caracterizado 

por uma elevada suscetibilidade a processos erosivos. Com o objectivo de avaliar 

os dados relativos a eventos erosivos analisa-se a climatologia local e averigua-se a 

influência da variabilidade interanual, relacionada com fenómenos como El Niño 

e La Niña, ou com a convergência intertropical (ZCI), entre outros. Constataram 

que as fortes chuvas no período de primavera e de verão elevaram o risco de erosão 

tornando relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.

O último capítulo, “Análise de susceptibilidade a alagamentos na bacia do lago 

Paranoá antes e depois da construção do setor noroeste - distrito federal, por meio de 

sistemas de informação geográfica – SIG” tem como objetivo determinar quais as 

áreas susceptíveis a alagamentos na Unidade Hidrográfica do Paranoá, nos anos 

de 1998 e 2016. Através do uso de ferramentas SIG, depois de definidas as variá-

veis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram 

em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproxima-

damente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos. 

Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, de-

cisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade 

na análise e gestão dos riscos.
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Resumo: Os desastres ao longo da história afetaram diversos povos ao redor 

do mundo, entretanto percebe-se uma diferença considerável na 

maneira como governos e entidades competentes agem em rela-

ção ao fenômeno causador do risco. Nos dias atuais é crescente 

a demanda por identificar e mitigar os problemas relacionados à 

à desastres cujo evento danoso  é de origem natural. Neste con-

texto, o objetivo principal deste trabalho é identificar os tipos de 

ocorrência e desastres que afetaram a população de Minas Gerais 

no ano de 2015. A coleta de dados ocorreu a partir dos boletins 

diários emitidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
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Com base nesses dados foi possivel identificar as regiões afetadas 

por cada tipo de evento, seja ele relacionado ao periodo chuvoso 

ou de estiagem. Os dados referentes à precipitação e anomalia de 

precipitação foram provenientes do Tropical Rainfall Measuring 

Mission (TRMM), cuja função é estimar a chuva na faixa tropical 

do globo. A partir dos resultados obtidos, foi possivel verificar que 

os riscos, assim como os desastres, estão ligados e condicionados à 

questões climáticas ou à eventos meteorológicos extremos, na qual 

não houve tempo hábil para precauções.

Palavras ‑chave: Desastres, risco ambiental, precipitação, defesa civil.

Abstract: Disasters have affected people all over the world throughout history, 

however, there is a considerable difference in the way that governments 

and competent organizations act when it comes to the phenomenon 

underlying the risk. Nowadays, there is a growing demand to identify 

and mitigate problems related to natural disasters. In this context, the 

main objective of this work is to identify the types of incident and 

disasters that affected the population of Minas Gerais State, Brazil in 

2015. The data used in analysis were gathered from daily bulletins 

issued by the state Civil Defense authority. Based on these data it was 

possible to identify the regions affected by each type of event, whether 

it was related to the  rainy or dry period. Also, the precipitation and 

the precipitation anomaly data were estimated by the Tropical Rainfall 

Measurement Mission (TRMM), the body responsible for estimating 

the rainfall in the world’s tropical regions. From the results it was 

possible to verify that the risks as well as the disasters are linked to 

and influenced by climatic conditions and extreme meteorological 

events when there was no time to take precautions. 

 

Keywords: Disasters, environmental risk, precipitation, civil defense.
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Introdução

Os desastres naturais a partir de eventos extremos ao longo da história da humani-

dade afetam os mais diversos povos ao redor do mundo, causando enormes prejuízos 

econômicos, assim como perda de milhares de vidas. Como exemplo pode-se citar o 

Monte Merapi, na Indonésia, que a pouco mais de 10.000 anos entrou em erupção 

culminando na destruição da antiga Cultura Mataram na ilha de Java Central e nas 

áreas circundantes (Beer et al., 2007). Estes eventos afetam tanto países em desenvol-

vimento quanto desenvolvidos. Segundo Beer et al. (2007), os países desenvolvidos, 

de forma geral, são mais afetados na esfera do financeiro, ao passo que as perdas de 

vidas humanas tendem a se concentrar em países em desenvolvimento. Cabe ressaltar 

que, mesmo países desenvolvidos estão susceptíveis a perdas de vidas humanas, já que 

o fato de serem desenvolvidos e terem uma capacidade tecnológica mais avançada 

que países pobres não elimina o risco, apenas reduz o risco de perdas de vidas huma-

nas. Sendo assim, o acompanhamento das condições físico-naturais é uma medida 

de grande importância. Para Tominaga (2009), diversos fenômenos podem provocar 

os desastres naturais tais como terremotos, tornados, furações, tempestades, inunda-

ções, estiagem, entre outros. Ainda, outro fator que contribui para o aumento das 

condições de riscos decorre da concentração populacional, em virtude do acelerado 

processo de urbanização que se verifica nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no 

mundo todo, muitas vezes em áreas improprias à ocupação humana. 

Entretanto nem todos os países estão susceptíveis aos mesmos tipos de riscos, 

enquanto alguns são mais propensos a riscos relacionados às questões climáticas, 

como secas, estiagem, chuvas intensas, alagamentos, movimentos de massa, outros 

podem sofrer mais com terremotos e tsunamis, que independem de intervenções 

antrópicas e, ainda, podem existir aqueles que são susceptíveis a todos esses tipos 

de riscos. No Brasil, o Estado de Minas Gerais está mais susceptível aos riscos re-

lacionados às questões climáticas. Para Tominaga (2009), no Brasil os fenômenos 

relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica da superfície terrestre, 

como tempestades, inundações, enchentes, escorregamentos de encostas, entre ou-

tros e, de forma geral, estão associados a eventos pluviométricos intensos e pro-

longados, dentro do período chuvoso. A ocupação de áreas impróprias, provocada 



120

pelo aumento da urbanização, é acompanhada de diversas ações e impactos como 

retirada da cobertura vegetal, carreamento de material para partes mais baixas do 

terreno e impermeabilização do solo. Essas intervenções somadas à ocorrência de 

eventos naturais extremos agravam de maneira significativa os impactos (Esteves, 

2011). Segundo Almeida (2011, p. 84):

“Os perigos naturais estão se repetindo em frequência e em magnitudes cada 

vez mais devastadoras, em consequências tanto de mudanças ambientais antró-

picas, assim como pelo crescimento da concentração de populações cada vez mais 

vulnerável em centros urbanos, aliado a questões do crescimento demográfico e 

segregação espacial”.

O aumento da incidência de desastres no Brasil é considerado como conse-

quência do intenso processo de urbanização nas últimas décadas, que teve como 

resultado o crescimento desordenado das cidades em áreas impróprias à ocupação 

(Tominaga, 2009). 

Para Castro et al. (2005) o risco é uma categoria de análise, ligada a noções de 

incerteza, exposição ao perigo, perda, prejuízos de caráter econômico e humano, 

podendo ser causados por questões de ordem natural ou antrópicos. Para a Defesa 

Civil Nacional, o risco está ligado a ideia de probabilidade de dano, de alguma 

enfermidade ou mesmo de morte, que é resultado de uma exposição dos seres hu-

manos a condições ambientais que sejam potencialmente perigosas (Castro, 1998). 

De acordo com Lourenço (2006, p. 109), os riscos são divididos em três cate-

gorias principais: 

“Riscos naturais, na qual o fenômeno causador dos danos tem sua origem 

na natureza; Riscos antrópicos, em que o fenômeno causador de danos tem sua 

origem nas ações humanas; e Risco mistos, onde o fenômeno causador do risco 

tem origem tanto nas questões naturais quanto na ação antrópica”. 

Outras classificações podem ser verificadas conforme o parâmetro de classifi-

cação adotado por outros autores. Neste trabalho é considerada a categoria Ris-
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co Natural apresentada por Lourenço (2006). Sendo assim, a partir da pesquisa 

realizada no âmbito da iniciação científica e do projeto de pesquisa (Processo: 

448133/2014-8) aprovados pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico), buscou-se identificar os tipos de riscos presentes 

na porção Norte de Minas Gerais, compostas pelas Mesorregiões Norte de Mi-

nas, Noroeste de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, que consequentemente 

afetam a população local. Durante a pesquisa, buscou-se analisar os dados pro-

venientes de boletins informativos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 

nos quais é possível obter informações das ocorrências de desastres. Os dados e 

resultados analisados foram os de precipitação, ocorrida no ano de 2015, na área 

de estudo. A razão de se utilizar apenas o ano de 2015 como período de analise se 

dá pelo fato de todos os dados históricos referentes a decretos de desastres, organi-

zados e sistematizados, terem sido perdidos por parte da Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil de Minas Gerais. Tal fato dificultou uma possível análise dos tipos 

de riscos incidentes nos anos que antecederam 2015. Ressalta-se ainda que o ano 

de 2015, é posterior ao ano de forte seca a atingir a região Sudeste do Brasil e o 

estado de Minas Gerais sofreu efeitos decorrentes da seca de 2014 supracitada. 

Consequentemente, ao longo de 2015 foram registradas 55 ocorrências referentes 

à seca e 164 referentes à estiagem.

Segundo a Castro (1998), a estiagem pode ser caracterizada como um período 

prolongado de baixas precipitações pluviométricas, ou mesmo a sua ausência, onde 

de modo geral a perda de umidade do solo chega a ser superior à sua reposição. 

Ainda, nas estiagens a queda nos índices pluviométricos é sensivelmente inferior aos 

da normal climatológica, comprometendo necessariamente as reservas hidrológicas 

locais e causando prejuízos à agricultura e à pecuária (Castro, 1996). Já a seca, é 

definida por Barry & Chorley (2009, p. 100-101) como:

“Ausência significativa de precipitação por um período longo de tempo, cau-

sando déficits de umidade no solo por evapotranspiração, e até a redução do fluxo 

de córregos e rios, causando transtornos as atividades humanas básicas, e até 

atividades biológicas. Ainda, a seca pode causa danos significativos a plantações, 

entretanto ainda não existe uma definição exata do que seja seca”. 
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Campos & Studart (2001) evidenciam ainda que existem diferentes tipos de 

seca: Seca Climatológica (causado pela circulação global atmosférica, provocando 

um déficit nos totais de chuvas em um determinado espaço de tempo comparado a 

seus padrões normais); Seca Hidrológica (proveniente da escassez nos rios e reserva-

tórios impactando o atendimento de demandas de determinada região) e Seca edáfi-

ca (deficiência de umidade e distribuição irregular). Assim, pode-se entender a seca 

como um termo climatológico que expressa a ausência habitual de precipitação em 

uma região ou estação e a estiagem como um fenômeno meteorológico que pode 

ocorrer em qualquer estação do ano devido à circulação atmosférica, provocando 

sérios desastres nas atividades que depende dos suprimentos de água (Sacco, 2010).

Materiais e Métodos

Materiais Utilizados

Dados da Defesa Civil

Os dados referentes aos eventos de riscos no estado de Minas Gerais foram coleta-

dos junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Esses são emitidos diariamente 

na forma de boletins informativos sobre a incidência e a ocorrência de desastres nos 

municípios do estado. Nesses boletins diários encontram-se diversas informações, que 

vão desde às condições climáticas das próximas 24 horas, às informações referentes ao 

número de famílias desalojas, aos números de mortos, às construções danificadas, entre 

outras informações. Na presente pesquisa as informações utilizadas foram referentes aos 

decretos municipais de “Eventos Adversos, Situação de Emergência e de Calamidade 

Pública”, ocorridos ao longo do ano, nos períodos chuvoso e de estiagem. Esses de-

cretos, na maioria dos casos, são válidos entre 90 e 180 dias variando de acordo com a 

intensidade do evento e dos danos causados à população. Em situações menos graves os 

decretos têm a validade de apenas 30 dias, como nos casos de eventos adversos. 
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Dados do TRMM

O Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) trata-se de uma missão conjunta 

entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) dos Estados Unidos 

e a National Space Development Agency (NASDA) do Japão, cujo objetivo principal 

é mensurar a precipitação na faixa tropical do globo (Kummerow et al., 1998).  O 

satélite TRMM é composto por diversos instrumentos a bordo, (1) o Radar de preci-

pitação (Precipitation Radar - PR), cujo objetivo principal consiste em promover ma-

pas de estrutura de tempestade em três dimensões; (2) o imageador de micro-ondas 

(Microwave Imager- TMI), cuja função é providenciar informações quantitativas de 

chuva; e (3) o escaneador do visível e infravermelho (Visible and Infrared Scanner - 

VIRS), que captura a radiação proveniente da terra (Anderson, 2013). 

Na presente análise utilizou-se o produto 3B43 V7, com resolução espacial de 

0,25°X 0,25°, que são dados referentes à precipitação mensal. Segundo Liu (2015), 

o 3B43 é um produto mensal de precipitação bastante utilizado no mundo, que 

cobre as latitudes 50°S e 50°N. 

Metodologia 

Avaliação dos dados da Defesa Civil 

A partir das informações obtidas dos boletins foi possível produzir tabelas men-

sais com o número de ocorrências, as respectivas mesorregiões do estado impactadas 

e os tipos de riscos que afetaram essas mesorregiões mineiras. Primeiramente foi 

necessário a confecção de uma tabela com a divisão dos municípios do estado de 

Minas Gerais por Mesorregiões, originada a partir de dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), que facilitou a identificação das áreas, no estado, 

afetadas. Além das tabelas mensais foi realizada uma tabela anual contendo os dados 

referentes às áreas afetadas pelos eventos extremos em período de um ano. Posterior-

mente foram realizados diversos mapas temáticos, que permitem analisar de forma 
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singular diferentes perspectivas sobre a questão da incidência dos riscos naturais e 

ambientais que afetam a população da área de estudo. 

Processamento dos dados do TRMM 

Os processamentos dos dados do TRMM, tanto de precipitação quanto de ano-

malia de precipitação, ocorreram a partir do uso do Grid Analysis and Display System 

(GRADS), que é uma ferramenta de uso global para análise e exibição de dados 

relacionados às ciências da Terra (Doty, 1999). Segundo Souza (2004), o software 

trabalha em diversas matrizes de dados binários e as variáveis podem possuir até 

quatro dimensões, dentre elas podem-se citar a Latitude, a Longitude, os Níveis 

Verticais e o Tempo. Essa ferramenta permitiu a manipulação dos dados e sua res-

pectiva espacialização e a geração dos mapas de precipitação anual (em mm) e o 

mapa das anomalias de precipitação para o ano de análise, que foram comparados 

com os dados da Defesa Civil.

Área de estudo

O estado de Minas Gerais situa-se na região sudeste do Brasil, localizado na 

porção oriental da América do Sul, entre as latitudes 14° e 22°Sul e longitudes 39° 

e 51°Oeste. O referido estado faz fronteira a leste com o Espirito Santo e Rio de 

Janeiro, ao sul com São Paulo, a oeste com Mato Grosso do sul, Goiás e Distrito Fe-

deral e ao norte com a Bahia. De acordo com a classificação do IBGE, Minas Gerais 

é dividida em doze mesorregiões: Sul/ Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campos 

das Vertentes, Oeste de Minas, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, 

Triângulo/ Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, 

Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce. A sua população era de 19.597.330 pessoas, 

conforme o último censo demográfico realizado em 2010. Mas, de acordo com 

estimativas do ano de 2017, a população é de 21.119.536 pessoas, correspondendo 

assim a uma densidade demográfica de 33,41 hab/km². Em termos de número de 
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municípios, o estado possui 853 no total sendo o município de Belo Horizonte 

a sua Capital. Entretanto, o estado possui ainda outros importantes municípios 

como Juiz de Fora, Uberlândia e Contagem. Sendo estes com população superior a 

500.000 mil habitantes (IBGE, 2017). 

Em relação ao relevo, o estado é conhecido como mares de morros devido 

ser composto por um relevo bastante ondulado, marcado por colinas, morros e 

importantes serras, como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e a Serra 

da Canastra (Reboita, 2015). A configuração do relevo é um ponto importante na 

configuração das precipitações na região Sudeste do Brasil, devido principalmente 

as variações de altitudes apresentadas, as quais variam entre zero e 2000 metros 

de altitude.  

Vale ressaltar que a área de estudo corresponde a 4 das 12 mesorregiões que 

compõem o estado de Minas Gerais. As quais correspondem a 182 municípios, 

conforme pode ser observado na (fig. 1), a seguir.

fig. 1 ‑ Mesorregiões Mineiras.
Fig.1 - Minas Gerais Mesoregions.
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Resultados e Discussão

Em função da diversidade de dados e resultados de obtidos - sendo eles de decre-

tos emitidos pela defesa civil e do processamento dos dados orbitais de precipitação 

- julgou-se pertinente neste texto organizar os resultados por partes, considerando 

inicialmente as Condições atmosféricas, as Precipitações (A), Anomalias de Precipi-

tação (B) e em seguida os tipos de decretos “Situação de Emergência ou Calamidade 

Pública e Eventos Adversos” referentes à períodos de seca e estiagem (C) e períodos 

de outros fenômenos adversos (D). 

A – As condições atmosféricas gerais: precipitações em 2015 em Minas Gerais

A porção norte de Minas Gerais apresenta índices de precipitação baixos quan-

do comparado com a porção centro sul do estado. Como pode ser visto na (fig. 2), 

a porção norte apresentou estimativas de precipitação com valores inferiores a 1000 

mm, sendo que em algumas localidades foram inferiores a 700 mm e no extremo 

norte do estado esses índices foram cerca de 500 mm ao longo do ano.

As mesorregiões Triângulo/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Oeste de 

Minas e Campo das Vertentes foram as que registraram os maiores índices de preci-

pitação do estado, visto que a estimativa de precipitação para essa região varia entre 

1200 e 1800 mm. Nas Mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do 

Rio Doce e Zona da Mata os índices de precipitação se mostraram intermediários, 

variando entre 700 e 1300 mm. 

Segundo Abreu (1998), o clima de transição característico do estado de Minas 

Gerais é resultado da influência de fenômenos atmosféricos de latitudes tropicais, 

cujas estações chuvosa e seca são bem definidas.  A estação chuvosa em Minas Gerais 

tem seu início em outubro e estende-se até o mês de março, quando entra em de-

clínio, enquanto o período de estiagem tem início em abril e termina em setembro. 

Entretanto, o Norte de Minas possui uma dinâmica um pouco diferente do restante 

do estado. De modo geral, o período chuvoso na região é caracterizado por atrasos no 

início das chuvas em relação ao restante do estado (Guimarães et al., 2010). 
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Dentre os fenômenos atmosféricos responsáveis pelo regime de chuvas no estado po-

dem-se citar as Chuvas Frontais, as Chuvas Convectivas e a Zona de Convergência do Atlân-

tico Sul- ZCAS (Reboita et al., 2010). A ZCAS é  grande responsável pelas chuvas no estado, 

trata-se da convecção de umidade da Amazônia para o sudeste brasileiro e está associada ao 

aquecimento do continente e a baixa pressão, atuando na primavera e verão (Abreu, 1998).  

A área de estudo sofre ainda a influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul, que impede 

o avanço da ZCAS e de sua atuação sobre a região, esse sistema impossibilita a formação de 

nuvens de chuva, assim como o avanço de frentes frias sobre a região (Minuzzi et al., 2007).

B‑ Anomalias de precipitação em 2015 em Minas Gerais

No ano de 2015 as anomalias de precipitação variaram regionalmente, sendo 

que determinadas regiões apresentaram significativa anomalia negativa de precipi-

tação, como é o caso da Porção Norte de Minas, conforme representado na fig. 3.

fig. 2 ‑ Totais de precipitação (em mm) no Estado de Minas Gerais em 2015.
Fig. 2 - Total precipitation (mm) in Minas Gerais State in 2015.
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Na fig. 3, percebe-se que no ano de 2015 a porção Norte de Minas Gerais apresen-
tou anomalias negativas de precipitação em grande parte de sua área, variando entre 
-500 e -100 mm anuais de anomalias, devido ao baixo índice anual de precipitação 
(não ultrapassou 700 mm) ocorrida no extremo Norte no referido ano. Enquanto ou-
tras áreas do estado, porção sul e oeste, não houve a ocorrência de anomalias negativas. 

As porções sul e oeste do estado, que englobam a Mesorregião do Triangulo 
Mineiro/Alto Paranaíba são as áreas que apresentam as maiores taxas anuais de pre-
cipitação, coincidindo com as áreas que apresentaram anomalias positivas de preci-
pitação no ano de 2015, variando entre 1 e 500 mm anuais, de anomalia positiva. 

C) Resultados em termos de riscos: seca e estiagem

Dentre os diversos resultados obtidos para o ano de 2015 a estiagem foi o evento 
mais significativo no estado mineiro, no qual foram registrados 186 decretos relaciona-
dos à estiagem e 58 registros de seca, conforme pode ser visualizado na Tabela I a seguir. 

fig. 3 ‑ Anomalia de precipitação no Estado Minas Gerais em 2015.
Fig. 3 - Precipitation anomaly in the State of Minas Gerais in 2015.
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Como pode ser analisado na Tabela I, as mesorregiões do Jequitinhonha e do Norte 

de Minas apresentaram a maior taxa de incidência de decretos relacionados ao período 

de estiagem e de seca comparado com o restante do estado de Minas Gerais sendo que 

os decretos foram emitidos em todos os meses do ano para essas duas regiões no ano de 

2015. Em termos de porcentagem a mesorregião Norte de Minas, mostra-se como a 

mais afetada, correspondendo a 69,09 %, de todos os decretos de Seca emitidos naquele 

ano, para as quatro mesorregiões analisadas. Enquanto a mesorregião Jequitinhonha 

apresentou 21,82 % dos totais de decretos referentes ao desastre de estiagem. Sendo 

assim, pode-se verificar que ambas as mesorregiões somadas detiveram 90,91 % dos de-

cretos emitidos pela defesa civil do estado. Os menos de 10 % restantes, são distribuídos 

entre as demais mesorregiões como Vale do Mucuri com 5,45 %, e Noroeste de Minas, 

como sendo a menos afetada com 3,64 %. Ressalta-se que tal porcentagem corresponde 

apenas aos decretos emitidos referentes às mesorregiões que compõem a área de estudo. 

 Esses decretos são emitidos principalmente no período referente ao outono e 

inverno, que apresentam totais de precipitação baixos ou até mesmo nulos. Entre-

tanto, sua ocorrência também pode ser verificada ao longo de outros meses do ano, 

os quais não correspondem ao período de significativa ausência de precipitação. 

No total de decretos de seca para o estado de Minas Gerais foram registrados 58 

decretos, sendo que destes 55 foram na região analisada, Norte de Minas Gerais.

Mesorregiões/estado
Seca estiagem

N.º % N.º %

Noroeste de Minas 2 3,64 4 2,44

Norte de Minas 38 69,09 100 60,98

Jequitinhonha 12 21,82 50 30,49

Vale do Mucuri 3 5,45 10 6,09

Total para as quatro Mesorregiões 55 100 164 100

Total no Estado de Minas Gerais 58 ---- 186 ----

tAbELA i ‑ Relação de decretos por mesorregião e estado de Minas Gerais no ano de 2015.
Table I - List of decrees by mesoregion and in Minas Gerais state in 2015.

Fonte: Defesa Civil do Estado de Minas Gerais (2015). Source: Civil Defense of the State of Minas Gerais (2015).
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O resultado para o evento de estiagem, de modo geral, foi o mais significativo 

para todas as regiões analisadas e para o estado de Minas Gerais como um todo, 

demonstrando que o ano de 2015 apresentou pouca precipitação, fato que acar-

reta sérios problemas para as populações locais que precisam se adaptar à escassez 

de água. A mesorregião Norte de Minas foi a mais afetada, com 60,98 % dos 

decretos registrados para a porção Norte de Minas. A segunda mesorregião mais 

afetada foi a Jequitinhonha, com 30,49 % dos decretos emitidos. Sendo seguida 

pela mesorregião Vale do Mucuri com 6,09 % e Noroeste de Minas com 2,44 %, 

dos decretos emitidos na área de estudo. A partir desses resultados é possível afir-

mar e demonstrar que a mesorregião Norte de Minas é a mais afetada pela Seca, 

assim como pela estiagem. 

A espacialização dos dados referentes aos municípios afetados pelo evento de 

estiagem no ano de 2015 encontram-se representados pela área em laranja, confor-

me (fig. 4). Nota-se que a porção Norte de Minas Gerais apresentou a maioria dos 

eventos detectados nesse ano, já os eventos de seca, como já mencionado anterior-

mente, ocorreram em menor número de município se comparado com o número 

de ocorrência de estiagem. A espacialização desses municípios pode ser visualizada 

na (fig. 5), áreas em vermelho. 

Analisando os dados de precipitação (fig. 2), os de anomalias na precipitação 

(fig. 3) e a localização geográfica dos municípios que decretaram algum tipo de 

emergência ou calamidade é possível constatar a relação direta entre os fatos obser-

vados, ou seja as regiões onde ocorreram menores volumes de chuva e anomalias 

negativas foram as que apresentaram o maior número de decretos emitidos de even-

tos extremos, principalmente de estiagem e seca. Embora possa parecer uma relação 

óbvia, nem sempre essa relação se confirma, quando outros aspectos como os socio-

econômico, infraestrutura, saneamento básico, medidas de prevenção e educação 

acontecem de forma efetiva para o enfretamento das condições climáticas às quais 

a população estão expostas. 

No caso do Norte de Minas Gerais, as secas são periódicas e ainda sim as con-

dições para o enfrentamento das mesmas são desfavoráveis e desiguais, levando 

à necessidade de emitir estado de emergência ou calamidade pública, por parte 

das prefeituras junto à defesa civil. De acordo com Costa et al. (2010), na região 
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fig. 5 ‑ Municípios afetados pela seca em 2015.
Fig. 5 - Municipalities affected by drought in 2015.

fig. 4 ‑ Municípios afetados pela estiagem em 2015.
Fig. 4 - Municipalities affected by dry season in 2015.
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considerada semiárido mineiro (Norte de Minas), além das condições climáticas 

marcadas por secas periódicas, verificam-se também graves problemas sociais e eco-

nômicos como má distribuição da renda, concentração de terras, elevadas taxas de 

analfabetismo e de mortalidade infantil. Os baixos índices pluviométricos na região 

levam à baixa produção agrícola entre os que não contam com infraestrutura para 

irrigação. Essa situação leva ao baixo dinamismo econômico familiar e regional, 

que por sua vez leva às condições precárias de vida (alimentação, saúde, educação) e 

consequentemente à elevada taxa de mortalidade infantil na região.

Dentre as políticas do Governo Estadual, foi criado o “Sedinor”, cujo objetivo é 

de coordenar projetos e programas para o desenvolvimento sustentável e a redução 

das desigualdades das mesorregiões Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mu-

curi (MINAS GERAIS, 2015).

D) Outros fenômenos adversos

Os municípios afetados por eventos adversos relacionados ao período chuvoso 

de 2015, caracterizados por Vendaval, Tempestade de raios, chuvas intensas e alaga-

mento podem ser visualizados conforme (fig. 6).

Quanto a incidência de Vendaval, o município de Teófilo Otoni foi o único afe-

tado no mês de novembro. O evento Tempestade de Raios atingiu o município de 

Machacalis, em dezembro, enquanto problemas com alagamento foram registrados 

em Januária no mês de fevereiro e em Bocaiúva, em abril. As chuvas Intensas afeta-

ram São Gonçalo do Abaeté no mês de fevereiro e Almenara, em abril.  Esses resul-

tados não foram tão significativos quando comparados com o período de estiagem. 

Conclusões

Os resultados mostram que a porção Norte de Minas Gerais sofreu significa-

tivamente com os danos referentes aos eventos relacionados ao período de seca e 

estiagem, que podem provocar a impossibilidade da realização de atividades básicas, 
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problemas relacionados a saúde da população devido aos baixos índices de umidade 

do ar, além de prejuízos econômicos ligados a atividades que necessitem de água.

Ainda, a anomalia de precipitação para a região Norte da área de estudo mos-

trou-se negativa, fato que pode ter influenciado nos altos índices de decretos emiti-

dos pela Defesa Civil tanto de seca como de estiagem na região no respectivo ano. 

Esses resultados demostram ainda que os desastres e os riscos ambientais, não só 

na região Norte, mas no Estado de Minas Gerais como um todo, mostraram-se 

diretamente relacionados com a questão da dinâmica atmosférica e climática, visto 

que os desastres que ocorrem em sua totalidade estão ligados à precipitação ou 

mesmo a sua ausência. Esse fato vem reforçar a necessidade de ações e planejamento 

público municipal e estadual quanto à infraestrutura e medidas mitigadoras locais e 

regionais para que secas periódicas sejam enfrentadas com medidas preventivas no 

âmbito social e econômico.

fig. 6 ‑ Municípios afetados por eventos relacionados ao período chuvoso em 2015.
Fig. 6 - Municipalities affected by events related to the rainy season in 2015.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremen-

to de catástrofes de cariz hidrometeorológico, torna-se urgente e prioritário reduzir 

o risco através de esforços sistemáticos destinados a analisar e a gerir os fatores cau-

sadores de catástrofes, assim como reconhecer a(s) vulnerabilidade(s), no intuito de 

proteger, de forma mais eficaz, as pessoas, as comunidades e os países, bem como 

os meios de subsistência, o património cultural e socioeconómico e os ecossistemas, 

incrementando, assim, sua resiliência. 

A resiliência refere-se à capacidade que um sistema, uma comunidade ou a so-

ciedade, quando exposta a riscos, detém para resistir, absorver, adaptar e recuperar, 

de maneira tempestiva e eficiente, dos efeitos desastrosos dessa manifestação de 

risco, através, por exemplo, da preservação e restauração das suas funções essenciais 

e das estruturas básicas. Para tal, a tomada de consciência, coletiva e individual, 

assume um papel determinante na redução das manifestações de riscos e das conse-

quências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir 

a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco. 
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embora os fatores de risco possam ser locais, nacionais, regionais ou globais, os 

riscos têm características locais e específicas que devem ser compreendidas para 

determinar as medidas de redução a aplicar. Acrescenta, ainda, a necessidade do 

desenvolvimento de uma ação focada nos âmbitos intra e inter setoriais, que de-

verá ser promovida pelos Estados nesses quatro níveis (local, nacional, regional e 

global) e que se distribuirá por quatro áreas prioritárias: (1) compreensão do risco 

de catástrofes; (2) fortalecimento da governança na gestão do risco de catástrofes; 

(3) investimento na redução do risco para incremento da resiliência; (4) melhoria 

na preparação para a ocorrência de catástrofes, com o objectivo de providenciar 

uma resposta eficaz na reabilitação, recuperação e reconstrução. 
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De forma mais ou menos explicita, as conclusões dos trabalhos vertidos neste 

livro vão no sentido do anteriormente definido: “necessidade de identificar as 

áreas susceptíveis a riscos”; “de reconhecer as vulnerabilidades”; “urgência na rea-

lização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento pú-

blico no que se refere a infraestruturas e medidas mitigadoras, locais e regionais”; 

“soma do conhecimento científico e a participação da população no diálogo e 

transferência de saberes”; “necessidade de estabelecer relações de confiança que 

deverão ser alimentadas com diálogo e partilha de opiniões entre os diferentes 

grupos e agentes envolvidos no processo da tomada de decisão”; e “utilização dos 

Sistemas de Informação Geografica (SIG) como uma ferramenta de suporte ao 

planeamento e à gestão do território”.

Fica, assim, a expectativa de que o presente livro inspire mais investigadores 

e decisores a participarem na crescente avaliação e gestão dos riscos, no ensejo de 

que possamos enfrentar os desafios atuais, bem como os futuros e, em particular, os 

relacionados com os contextos de grandes e profundas incertezas, relativas não só 

aos riscos analisados, mas também a outros emergentes.
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