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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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P re f á cio
Os riscos hidrometeorológicos associam certos eventos meteorológicos, capazes
de produzir precipitações intensas, ou seja, grande quantidade de chuva, 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, ou,
então, de vagas, associadas a marés de tempestade, que varrem áreas costeiras, provocando igualmente elevado número de vítimas mortais e de desalojados.
Será suficiente recordar um pouco da história do rio Amarelo, também conhecido 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 considerada 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 frequentes, 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 inundações 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
7

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 profundamente 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 novembro, 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 portuária 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.
8

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 inundações 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 agrupados 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 inspiradora 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 mortes, 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 hidrometeorológicas 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 depende 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.

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 vulnerabilidade, 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 hidrometeorológicos 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, movimentos sedimentares e eventos meteorológicos excepcionais, incluindo tempestades, 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 grande escala, tanto à superfície como em altitude, para o mês de Abril de 2006, classificado como extremo em termos de precipitação (com mais de 189,7 % relativamente 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.
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“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 significantes, 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 precipitação 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 urbano: uma análise baseada em geotecnologias e análise participativa”, são utilizados 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,
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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 variáveis envolvidas no fenómeno, fez-se a sua integração e análise, que se traduziram
em mapas de susceptibilidade. O resultado obtido foi um aumento de aproximadamente 10 047 km2 de áreas susceptíveis a alagamentos.
Trata-se, sem dúvida, de um livro de elevada utilidade para investigadores, decisores públicos e estudantes, com interesse nesta matéria ou com responsabilidade
na análise e gestão dos riscos.

EVENTOS DE EROSÕES EM BAURU-BRASIL,
ASSOCIADOS AOS CONDICIONANTES ATMOSFÉRICOS
E RO S I O N E V E N T S R E L AT E D TO AT M O S P H E R I C
C O N D I T I O N S I N B AU RU - B R A Z I L

Fernanda Ferreira Verdelho
Univer. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Bauru/SP (Brasil)
ORCID: 0000-0002-7989-0282
fernandaverdelho@gmail.com
Victor Barbério
Univer. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Bauru/SP (Brasil)
ORCID: 0000-0003-1455-5026
barberio.victor10@gmail.com
Geórgia Jorge Pellegrina
Univer. Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Bauru/SP (Brasil)
ORCID: 0000-0003-3987-1519
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Resumo: O município de Bauru, localizado na Região Centro-Oeste do estado de
São Paulo-Brasil, apresenta alta suscetibilidade às erosões, e é considerado
um dos municípios mais críticos do estado. Com vistas a essa problemática, este estudo objetivou avaliar os dados de erosões que constam
no Banco de dados de Desastres Naturais do Centro de Meteorologia
de Bauru, foram feitos diagnósticos da climatologia local e análises da
influência da variabilidade interanual relacionados aos fenômenos El
Niño e La Niña, que mostrou ser muito irregular sobre o município de
estudo, com volumes de precipitação tanto acima quanto abaixo das
normais climatológicas. As fortes chuvas no período da primavera e do
verão elevaram o risco de erosões no município, com isso, tornam-se
relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
Palavras‑chave: Banco de dados, desastres naturais, erosões, eventos severos, clima.

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-54295-7-8_4_9

Abstract: The city of Bauru in the Central-West region of the State of São
Paulo-Brazil has high susceptibility to erosion, and is considered one
of the most critical municipal districts in the state. To address this
issue, this study set out to assess the erosion data contained in the
database of natural disasters in the Bauru Centre of Meteorology.
Local climatology diagnostics analysis was carried out on the influence of interannual variability related to El Niño and La Niña,
which proved to be very irregular with respect to the municipality
under study, with volumes of precipitation both above and below
normal levels. The heavy rainfall in the spring and summer raised
the risk of erosion in the county, and so the climatic variables that
cause rain in this period become relevant.
Keywords: Database, natural disasters, erosion, severe weather events.

Introdução
As inundações que ultrapassaram e romperam diques e barragens em New Orleans,
por ocasião do Furacão Katrina em 2005, nos Estados Unidos e o terremoto de Kobe no
Japão em 1995, com milhares de vítimas e pessoas afetadas, são exemplos que demonstram que muitas vezes os fenômenos naturais surpreendem até mesmo as nações mais
bem preparadas para enfrentá-los. É certo que os avanços tecnológicos permitem hoje,
um melhor enfrentamento dos riscos decorrentes destes fenômenos.
Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fenômenos, e causam danos como, inundações, escorregamentos, erosões, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, entre outros. Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em várias partes do mundo,
inclusive no Brasil, levou ao crescimento das cidades, muitas vezes em áreas impróprias
à ocupação, aumentando as situações de risco a desastres naturais.
Os desastres naturais mais comuns no estado de São Paulo-Brasil são as ocorrências de escorregamentos de encostas, inundações, erosões causados pelas tem-
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pestades. O crescente impacto destes tipos de fenômenos naturais relaciona-se a
um conjunto de fatores associados ao modelo de desenvolvimento socioeconômico
adotado e a uma política territorial e urbana ineficiente, tais como gestão inadequada dos recursos naturais, crescimento urbano desordenado, normas construtivas
sem padrão técnico de prevenção de risco e falta de estrutura para gestão de risco.
A utilização do Banco de Dados de Desastres Naturais do IPMET (Centro de Pesquisas Meteorológicas), que reúne um banco de dados relacionado à chuva, vento e
outros sistemas meteorológicos, é de suma importância considerando que o estudo do
clima em função dos dados corrobora com a prevenção e possíveis danos materiais, ambientais e humanos. Na década de 80 e 90, a cidade de Bauru teve um número hiperbólico de erosões, com uma porção considerável de pessoas afetadas. O Banco de Dados do
IPMET foi desenvolvido por Pellegrina et al. (2009), sendo muito utilizado na gestão
de desastres naturais. Na criação desse amplo banco de dados, foram utilizadas como
fontes: jornais, relatórios da defesa civil e do corpo de bombeiros, O banco contém
informações como data, horário, localização, causa do evento e danos na caracterização
do agente deflagrador dos desastres naturais. Além disso, conta com informações de
coordenadas geográficas, o que facilita o mapeamento dos eventos e áreas de prováveis
riscos, como alagamentos, erosão, inundações e movimento de massa.
A Oscilação Sul-El Niño, afeta de forma diferente as determinadas regiões da
América do Sul, sendo que, no caso do sul e sudeste do Brasil, há uma pequena
intensificação das chuvas no período de El Niño e seca em La Niña.
O objetivo deste trabalho é colaborar com a gestão de riscos, para que medidas
preventivas sejam efetuadas por órgãos tomadores de decisões e contribuir para
ações de políticas públicas. Entende-se como contributo que a integração das informações sobre a variabilidade da precipitação e a influência de sistemas atmosféricos
de grande escala como o ENSO, fazem parte do processo de compreensão para o
aumento da resiliência e adaptação do município frente às adversidades climáticas.
Castro e Lourenço (2017), discutiram o conceito de diversos autores do termo
“resiliência” para a terminologia dos riscos. Este termo, refere-se a um processo
determinante de respostas dos sistemas naturais e antrópicos de perigo e de crise
efetiva, concluindo que é essencial à população e aos municípios que desenvolvam
competências, capacitação e estratégias de resiliência, tanto na identificação como
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na avaliação do risco, como na mitigação da vulnerabilidade e redução do risco,
auxiliando na resolução das crises (Castro e Lourenço, 2017), tal entendimento é
um grande contributo para seguir os passos para integrar o município de Bauru ao
Programa “cidade resiliente”.

Desastres Naturais
No Glossário da Defesa Civil Nacional, desastre é tratado como sendo o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema
(vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da interação
entre a magnitude do evento adverso e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor afetado (Castro, 1998).
Os desastres deflagrados por fortes precipitações pluviométricas, causam, as
enchentes, erosão, inundações, alagamentos e deslizamentos, e a avaliação da intensidade dos desastres torna-se muito importante para facilitar o planejamento da
resposta e da recuperação da área atingida. As ações e os recursos necessários para
socorro às vítimas dependem da intensidade dos danos e prejuízos provocados.
No presente artigo, serão analisados os eventos de erosões, visando corroborar
para a mitigação dessas causas, no município de Bauru. O município teve um grande salto populacional e territorial, de 1980 até 2015, significativamente seu processo de urbanização acelerado foi um fator que contribui para os eventos de erosões
e alagamentos no município, aumentando as áreas suscetíveis aos riscos de erosão e
alagamento no decorrer dos anos, criando uma situação de vulnerabilidade para os
moradores, principalmente os de baixa renda.

Erosão

O principal agente deflagrador da erosão, é a chuva. A influência da precipitação
no processo erosivo não é considerada apenas pela quantidade anual de chuva, mas
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principalmente pela distribuição mais ou menos regular das chuvas durante o ano no
tempo e no espaço, e sua intensidade, como cita Santoro, (1991). Nas regiões em que
as chuvas são mal distribuídas, como no município de Bauru há um grande período
seco, mas no período das chuvas da primavera e do verão, sua intensidade é bastante
desastrosa, encontram o solo desprotegido e assim deflagram as erosões.
Os solos desprotegidos desenvolvem erosões laminar e em sulcos. Ravinas e boçorocas avançam rapidamente, podendo gerar situações de risco ao atingirem áreas
urbanas, com danos em moradias e vias de acesso. As variáveis físicas do solo, principalmente textura, estrutura, permeabilidade, profundidade e densidade, e as características químicas, biológicas e mineralógicas, exercem diferentes influências na erosão
ao conferirem maior ou menor resistência à ação das águas (Tominaga et al., 2009).
A profundidade do solo tem grande influência na evolução da infiltração da água.
Nos solos pouco profundos, de acordo com sua permeabilidade, a água encontra uma
barreira intransponível na rocha matriz que ocorre a pequena profundidade, a qual,
sendo impermeável, fará com que a água se acumule no perfil, saturando-o rapidamente. Isto permitirá o rápido aumento do escoamento superficial tendo, como consequência, o incremento da ação erosiva da chuva (Tominaga et al., 2009).

Condicionantes Climáticos

Para uma melhor introdução à análise de condicionantes climatológicos, é
necessário definir tempo e clima. Clima é a sucessão habitual dos diferentes tipos
de tempo em um determinado lugar, já tempo é definido como o estado das
condições atmosféricas em um determinado lugar e momento. O Clima pode
ser o mais importante componente ambiental natural, pois ele afeta os processos
geomorfológicos, os da formação dos solos e o crescimento e desenvolvimento das
plantas. Os organismos, principalmente o homem são influenciados pelo clima
(Tominaga et al. 2009).
Segundo Ayoade (1991), o ambiente atmosférico influencia o homem e suas
atividades, enquanto o homem pode, através de suas várias ações, deliberada ou
inadvertidamente, influenciar o clima.
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Nimer (1989) afirma que apesar de sua notável diversificação climática, o sudeste do Brasil constitui certa unidade climatológica advinda do fato desta região estar
sob a zona onde mais frequentemente o choque entre o sistema de massas de ar tropicais e o de massas de ar polares se dá em equilíbrio dinâmico. Desta circunstância
decorre o caráter de transição na climatologia regional do Sudeste, o qual é expresso,
no seu regime térmico. Interferindo sob o fator regional (mecanismo atmosférico),
a orografia determina uma série de variedades climáticas, tanto no que se refere à
temperatura quanto à precipitação, sendo que o Sudeste é bem regado por chuvas,
no entanto a distribuição deste fenômeno se faz de modo muito desigual ao longo
do espaço regional e do ano.
São variados os sistemas atmosféricos que podem causar desastres naturais no
estado de São Paulo, dentre eles, destacam-se:
•

Sistemas Frontais, definido como frentes frias, e que gera tempo instável. Estas áreas de instabilidades produzem muita chuva, que podem desencadear
inundações, inundações bruscas (enxurradas e alagamentos), além de vendavais, granizos e tornados. Estes sistemas podem ocorrer o ano inteiro, mas é no
inverno que a sua atuação é mais frequente e intensa (Kobiyama et al. 2006);

•

Sistemas Convectivos Isolados, ocorrem geralmente no verão e também
podem se associar com os Sistemas Frontais e gerar muita chuva, vendavais
e granizo (Varejão-Silva, 2006);

•

Complexos Convectivos de Mesoescala são sistemas com intensidade suficiente
para gerar chuvas fortes, ventos, tornados e granizo. Ou seja, também são capazes
de desencadear desastres naturais. Formam-se no Norte da Argentina e Paraguai
(região do Chaco) e deslocam-se em direção ao leste (Kobiyama et al. 2006);

•

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), convencionalmente definida como uma persistente faixa de nebulosidade orientada no sentido noroeste sudeste, que se estende do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-Central
por alguns milhares de quilômetros, bem caracterizada nos meses de verão.
Estudos prévios mostram o importância do seu papel na transferência de
calor e umidade dos trópicos para as latitudes mais altas. Observações indicam evidente associação entre períodos de enchentes de verão na Região
Sudeste e veranicos na Região Sul com a permanência da ZCAS por perí-

204

odos prolongados sobre a Região Sudeste; por outro lado, períodos extremamente chuvosos no Sul coincidem com veranicos na Região Sudeste,
indicando a presença de ZCAS mais ao sul (Camargo, 2004).

Caracterização da área de estudo
Bauru situa-se a 22º21’S e 49º01W e 630 metros e acima do nível do mar.
Fundada em 1896, município brasileiro, do interior do estado de São Paulo, sendo
o município mais populoso localizado no centro-oeste paulista (fig. 1), com aproximadamente 366.992 mil habitantes segundo último censo do IBGE de 2015, para
o período de 1980 – 2015

Fig. 1 - Localização do município de Bauru e sua evolução populacional por década
(Fonte: Imagens do Google Maps).
Fig. 1 - Location of the municipality of Bauru and its population trend by decade
(Source: Google Maps images).
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O município de Bauru, conhecido como uma das regiões com o maior registro
de erosões no estado de São Paulo, possui um solo com características de Latossolos
Vermelho-escuro fase arenosa (Oliveira et al. 1999). Solos estes, minerais, que apresentam pouca diferenciação entre camadas e cor homogênea.

Climatologia de Bauru

O município de Bauru, área que compreende o presente estudo, não possui bem
definidas as quatro estações do ano, ou seja, somente o verão eo inverno é que são
bem definidos em relação à chuva, a variação das temperaturas não é fator determinante para diferenciar as estações, mesmo no inverno (Figueiredo e Paz, 2010).
Segundo Figueiredo e Paz (2010), a precipitação basicamente diferencia uma estação da outra, pois no inverno o número de dias sem chuva varia entre 82 a 91 %,
representando quase três meses sem chuva, enquanto que no verão o percentual
representa aproximadamente metade dos dias que constituem o verão sem chuva.
Na fig. 2, é possível observar que a estação chuvosa da cidade de Bauru está
confinada no período de outubro a março, com destaque para o mês de janeiro
que se apresenta como o mês mais chuvoso do ano, com média de 291 milímetros,
seguidos dos meses de dezembro (226 mm) e fevereiro (211 mm), climatologia
apresentada por Figueiredo e Paz (2010) para o período de 1981 a 2009.
De acordo com Rodrigues (1982), o clima é um dos mais importantes condicionantes dos processos erosivos, uma vez que a água da chuva atua tanto na denudação do terreno como no comportamento do lençol freático. Esse autor analisa todos
os fatores que caracterizam o quadro climático, tecendo considerações válidas para
regiões tropicais e subtropicais, nas quais se observam com mais frequência e maior
intensidade a ocorrência de fenômenos erosivos acelerados, como diz Almeida Filho
(2000) e demonstrado na Tabela I.
Visando pesquisar o comportamento das chuvas na região de Bauru, além da
região ser afetada pelos sistemas meteorológicos citados anteriormente, um fenômeno de grande escala chamou a atenção para esta pesquisa, a atuação do ENOS,
El Niño Oscilação Sul.
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Fig. 2 - Média de chuva (barras) acumulada (mm) e Número de Dias Sem Chuva (NDSC) em
porcentagem (linha), para a cidade de Bauru de 1981-2009 (Fonte: Figueiredo e Paz, 2010).
Fig. 2 - Average rain (bars) accumulated (mm) and number of days without rain (NDSC) in
percentage (line), for the city of Bauru, 1981-2009 (Source: Figueiredo and Paz, 2010).

Entre os mecanismos de variabilidade interanual da precipitação no Brasil, os
fenômenos El Niño e La Nina têm merecido destaque, especialmente nas Regiões
Sul e Nordeste do país. Resumidamente, El Niño é um fenômeno oceânico caracterizado principalmente pelo aparecimento de temperatura da superfície do mar
(TSM) mais quente do que normalmente, no oceano Pacífico Tropical, sobretudo
perto da costa oeste da América do Sul.
Essa redistribuição de TSM tem um grande impacto na circulação atmosférica,
que por sua vez pode estabelecer um padrão de teleconexão climática, isto é, relacionar a variabilidade climática entre pontos distantes do globo. Sem grandes pormenores, La Ninã ocorre o oposto ao El Niño; ou seja, no lugar do aparecimento de
TSM mais quente que o comum, surge TSM mais fria.
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Tabela I - Característica da precipitação e sua influência nos processos erosivos.
Table I - Characteristic of precipitation and its influence on erosion processes.
Volume de
Precipitação

Os processos erosivos são mais atuantes e apresentam maior energia durante o período mais chuvoso;

Intensidade de
Durante uma precipitação, há significativa variação de intensidade das chuvas;
Precipitação
Duração de
Precipitação

Quando houver chuvas da mesma intensidade, mas com tempos de duração diferentes, observar-se-á, notoriamente, ações erosivas diferenciadas que tenderão a
aumentar quanto mais demoradas forem as chuvas;

Frequência de Quando ocorrerem chuvas fortes espaçadas por pequenos e grandes intervalos de temPrecipitação po (o solo fica saturado) haverá um agravamento significativo do processo erosivo;
Fonte/Source: Almeida Filho, 2000.

Usualmente, os fenômenos El Niño e La Niña são monitorados baseando-se nos
números chamados índices de Oscilação Sul ou índice ENOS. Entre vários índices
existentes, o NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) apresenta na fig. 3 para o período de 1980 a 2015. Nesse índice, os valores mais positivos
indicam El Niño e os mais negativos, La Niña.
O El Niño Oscilação Sul (ENOS) é um fenômeno de grande escala que ocorre
no oceano Pacífico Equatorial. Este fenômeno mostra uma forte interação oceano-atmosfera, que se manifesta sobre a região. A variação irregular que ocorre em
torno das condições normais nas componentes oceânica (El Niño) e atmosférica
(Oscilação Sul) da região revela duas fases opostas do fenômeno, sendo um desses
extremos representado pelas condições de La Niña, quando ocorre um resfriamento
das águas e aumento na pressão atmosférica na região leste do Oceano Pacífico denominada fase fria ou fase positiva (NOAA, 2016).

Metodologia
Foram utilizados os dados de erosões causados por eventos severos de precipitação
(1980-2015) e dados de estações meteorológicas de Bauru-IPMET (22°21’28.8”S
49°01’40.5”W) para analisar o clima local (1980-2015), com a contribuição dos
resultados de Figueireto e Paz (2010). Para estudos da influência dos sistemas de
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Fig. 3 - Gráfico de Máximos e Mínimos de El Niño e La Niña 1980 e 2015 (Fonte: NOAA).
Fig. 3 - Maximum and minimum graph of El Niño and La Niña 1980 and 2015 (Source: NOAA).

precipitação nas ocorrências dos eventos de erosão no município de Bauru, foram
aplicados dados do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
para caracterizar a atuação do ENSO (Oscilação Sul-El Niño).
Os dados utilizados para este trabalho foram retirados do Banco de Dados de
Desastres Naturais do IPMET. As informações e ocorrências das erosões compreendem o período de 1980 até 2015, para o município de Bauru. Com essas informações foram elaborados gráficos estatísticos anuais, para todo o período.
Os gráficos foram gerados com a utilização de Origin 8, um software gráfico para análises de dados e estatística. Com o auxílio dos gráficos, foi possível relacionar a intensidade
de precipitação com o período de maiores ocorrências de erosões no município de Bauru.
Com informações dos dados do NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), foram feitas análises comparativas entre os meses que apresentaram os maiores números e ocorrências com as estações chuvosas, para verificar há
influência dos ENOS, no efetivo aumento das precipitações e consequentemente
no número de erosões no município de Bauru.

Características e atributos do banco de dados meteorológicos do IPMet
O Banco de dados de eventos severos, com as informações desde 1980 até os
dias atuais foi o proposto por Pellegrina et al. (2009), a partir dos boletins de ocor-
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rência da Defesa Civil do estado de São Paulo. Deles foram extraídas as informações
mais importantes, contendo os danos ocorridos, os fenômenos atmosféricos que os
provocaram, localização, data e hora dos sinistros. As informações que alimentam
esse banco de dados, foram extraídas de notícias dos AVADAN’s, (Relatório de avaliação de danos) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, acrescido de informações
de jornais locais e de edições on-line.
Além disso, as informações possuem os pontos georeferenciados das ocorrências, o que permite espacializar utilizando Sistemas de Informações Geográficas
(SIG), corroborando para a elaboração de mapas de riscos, de suscetibilidade e
vulnerabilidades a Desastres Naturais.

Discussões
Inicialmente, foi feito o comparativo de erosão e precipitação no período de 1980
a 2015 (fig. 4), que demonstra claramente que o período chuvoso compreende os
meses de outubro a fevereiro, estendendo-se a março, e as ocorrências de erosões apresentam também um maior número nesse período, com destaque para as ocorrências
do mês de setembro, marcado pelo o início das chuvas, que são geralmente muito
intensas, onde o impacto é mais acentuado, o que propicia os eventos de erosões.
Nota-se na fig. 5 uma diminuição significativa no número de eventos erosivos a
partir de 2000. Este fato pode estar relacionado ao crescimento mais moderado da
população comparado aos períodos (Tabela II), implementação do Plano Diretor
de 2008, e redução na média total de precipitação.
Já o gráfico na década de 90 (fig. 5b) apresentou o maior índice de precipitação,
época evidenciada por um grande aumento populacional (Tabela II), desenvolvimento industrial do município e altos volumes de precipitação comparados aos períodos.
Os registros de erosões ocorreram mais intensamente nos meses de maiores precipitações na cidade de Bauru, entre primavera e verão, época das chuvas e maiores
ocorrências de inundações, alagamentos e erosões. Nota-se na fig. 4, uma diminuição
significativa das ocorrências de erosões nos meses que compreende o inverno (junho,
julho e agosto) e um número elevado de ocorrências nos meses de outubro a fevereiro.
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Fig. 4 - MédIa mensal do período 1980-2015, linha vermelha representa a média mensal de
erosão por período e a coluna cinza a precipitação mensal em mm para o período
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 4 - Monthly average for the period 1980-2015, Red line represents the monthly average of
erosion per period and the blue column the monthly precipitation in mm for the period
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).

O gráfico da fig. 6 nos mostra claramente que nos anos 80 e 90, momento
que Bauru apresentou crescimento exorbitante populacional, também um aumento
significativo de erosões, coincidindo com a criação de novos núcleos habitacionais
e condomínios nas regiões em bairros mais afastados do centro. Isso é característica
do crescimento populacional (Tabela II) que ocorreu na região na década de 80,
que praticamente dobrou seu número de habitantes. Esse fato associado ao solo
com alta suscetibilidade à erosão e acrescido ao mau uso da terra com faltas de tecnologias adequadas e ausência de um Plano Diretor Municipal, acarretaram num
aumento significativo das erosões presentes no município. Plano Diretor Municipal
é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, baseado em interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória, e de
interesses particulares de seus moradores. Foi instituído o Plano Diretor Participativo do município de Bauru em 22 de agosto de 2008.
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Fig. 5 - Média mensal dos três períodos: (a) 1980 à 1989, (b) 1990 à 1999 e (c) 2000 à
2015. Linha vermelha: total mensal de erosão por período. Coluna cinza: precipitação
mensal em mm para o período (Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 5 - Monthly average of the three periods: (a) 1980 to 1989, (b) 1990 to 1999 and (c)
2000 to 2015. Red Line: Total monthly erosion per period. Gray column: Monthly precipitation
in mm for the period (Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).
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Fig. 6 - Média Mensal de Ocorrência de Erosão na Cidade de Bauru no período 1980-2015
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 6 - Monthly average of occurrence of erosion in the city of Bauru in the period 1980-2015
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).
Tabela II - Percentual do Crescimento Populacional na Cidade de Bauru - São Paulo.
Table II - Percentage population growth in the city of Bauru-São Paulo.
Período

População urbana

Percentual de aumento da população

1980

180.761

1990

255.669

Aumento de 41,44 %

2000

316.064

Aumento de 23,62 %

2010

343.937

Aumento de 8,82 %

2015

366.992

Aumento de 6,70 %
Fonte/Source: IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A partir dos dados do censo do IBGE nota-se o maior crescimento populacional
na década de 80 para a década de 90. Isso ocorreu pela forte industrialização, o que
acarretou num êxodo rural nesta Região do Centro-Oeste Paulista. Em consequência desse crescimento desenfreado, alguns problemas também cresceram proporcionalmente, como a falta de infraestrutura que a cidade apresentava para tal ascensão
industrial. Entretanto, a partir dos anos 2000, além da melhora da infraestrutura, o
crescimento decai consideravelmente em relação às décadas anteriores.
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As chuvas na região de Bauru têm como característica uma pluviosidade anual entre 1.250 mm e 1.400 mm (fig. 7). A frente polar atua como fator gerador das chuvas
no local, contudo é menos intensa do que no litoral. As chuvas de origem convectiva,
resultantes do forte aquecimento do ar que ocorre ao longo do dia, caracteriza-se por
movimentos ascensionais turbilhonares e vigorosos, que elevam o ar úmido. Com a
continuidade do aquecimento e atingindo a saturação, expressa pela temperatura do
ponto de orvalho, favorece a formação de pequenas nuvens cumulus, que tendem a
se transformar em cumulonimbus, gerando a precipitação, e não raras vezes os aguaceiros tropicais de final de tarde (“chuva de verão”), podem representar intensidade
severa com volumes bastante significativos (Tominaga et al. 2009).
O ENOS pode influenciar o sistema de chuvas que varia ao longo do ano na
América do Sul, atuando da seguinte forma: na primavera, ela é muito significativa
no sudeste da América do Sul, produzindo um aumento de eventos extremos de
precipitação durante o El Niño e um decréscimo de precipitação nos períodos de La
Niña. Para análise deste trabalho, foram relacionados os meses com altos volumes
de precipitação e maior número de ocorrências de erosão com os meses de atuação
dos ENOS, para verificar se há influência do El Niño nesses eventos de erosões.
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Fig. 7 - Média de precipitação em mm de chuva em Bauru, dos anos de 1981 até 2015
(Fonte: Estação Meteorológica do IPMet – Unesp).
Fig. 7 - Average rainfall in mm in Bauru, in the period 1981 to 2015
(Source: Meteorological Station of IPMet – UNESP).

214

Uma característica que os meses de maior atuação dos El Niño (Tabela III), estão
ligados indiretamente com as estações de primavera e verão no Estado de São Paulo,
isto é, pode haver alguma relação com aumento de precipitação no caso do El Niño,
mas não explicaria ainda eventos que ocorreram em situação de La Niña que deveria
estar associado à situações de poucas chuvas.
Na Tabela III mostra os máximos e mínimos de El Niño e La Niña no período
de 1980 e 2015, e nota-se os maiores valores positivos em vermelho (El Niño) em
1983, 1987, 1992, 1997 e 2015 e picos negativos em azul (La Niña) 1988, 1990,
2000, 2008 e 2010/2011. Em comparação ao sublinhado em amarelo que referência ao período de chuvas em Bauru (fig. 5).
Como é possível observar na Tabela III, os ENOS não nos mostra uma
ligação direta com o aumento de precipitação na cidade de Bauru. Observa-se
que independente da influência dos ENOS, os meses chuvosos (Outubro até
Fevereiro) são ainda um dos exaltadores de eventos severos, que causam a erosão. A Tabela III também indica, comparando com as ocorrências de erosões,
que os ENOS em primeira análise, não interferiram no aumento de número de
erosões. Em alguns anos como em 1989, observa-se um número grande de ocorrências, que estava sobre influência de uma La Niña, enquanto que em 2005
e 2015 estavam sob a influência do El Niño, com um número de ocorrências
baixo, assim, se for considerar que o El Niño deveria interferir causando um
aumento nos volumes de precipitação, estes anos não confirmam a influência
desse sistema na região de Bauru.
Nota-se, por exemplo, que o El Niño de 1982 esteve associado com precipitação muito acima do normal, mas o de 1986 com a precipitação muito abaixo do
normal. Em outros casos de El Niño, como de 1989 e 2001 a quantidade de precipitação foi praticamente normal. Pode-se também notar a relação irregular entre a
precipitação anual em Bauru com a situação de La Niña.
Em 1993, ano sem influência dos ENOS, mas com uma das maiores taxas de
ocorrências de erosões entre janeiro e fevereiro. Assim, será necessário uma análise
mais detalhada para a confirmação ou não da influência do ENOS no aumento da
precipitação e consequentemente no aumento do número de erosões no município
de Bauru.
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Tabela III - Dados Trimestrais do ENOS, negativos em azul (La Niña) e positivo em
vermelho (El Niño), os dados grifados na tabela representam meses com número de
precipitação maior que 200 mm no mês. O sublinhado amarelo caracteriza a relação de
precipitação com a cidade de Bauru, que vai de Janeiro, Fevereiro e Março, e volta em
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.
Table III - Quarterly data of ENOS, negative in blue (La Niña) and positive in red (El
Niño), the data marked in the table represent months when precipitation was greater than 200 mm
in the month. The yellow underline characterizes the precipitation relationship with the city of
Bauru, which goes from January, February and March, and comes back in September, October,
November and December.
Ano
/
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

DJF
0.6
-0.2
0
2.1
-0.5
-0.9
-0.4
1.1
0.8
-1.6

JFM
0.5
-0.4
0.1
1.8
-0.3
-0.7
-0.4
1.2
0.5
-1.4

FMA MAM AMJ
0.3
0.4
0.5
-0.4 -0.3 -0.2
0.2
0.5
0.6
1.5
1.2
1.0
-0.3 -0.4 -0.4
-0.7 -0.7 -0.7
-0.3 -0.2 -0.1
1.1
1.0
0.9
0.1
-0.3 -0.8
-1.1 -0.9 -0.6

Trimestral
MJJ
JJA
0.5
0.3
-0.3 -0.3
0.7
0.8
0.7
0.3
-0.4 -0.3
-0.6 -0.4
0
0.2
1.1
1.4
-1.2 -1.2
-0.4 -0.3

JAS
0.2
-0.3
1.0
0
-0.2
-0.4
0.4
1.6
-1.1
-0.3

ASO
0
-0.2
1.5
-0.3
-0.3
-0.4
0.7
1.6
-1.2
-0.3

SON OND NDJ
0.1
0.1
0
-0.1 -0.1
0
1.9
2.1
2.1
-0.6 -0.8 -0.8
-0.6 -0.9 -1.1
-0.3 -0.2 -0.3
0.9
1.0
1.1
1.4
1.2
1.1
-1.4 -1.7 -1.8
-0.3 -0.2 -0.1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0.1
0.4
1.6
0.2
0.1
0.9
-0.9
-0.5
2.1
-1.4

0.2
0.3
1.5
0.3
0.1
0.7
-0.7
-0.4
1.8
-1.2

0.2
0.2
1.4
0.5
0.2
0.5
-0.6
-0.2
1.4
-1.0

0.2
0.2
1.2
0.7
0.3
0.3
-0.4
0.1
1.0
-0.9

0.2
0.4
1.0
0.8
0.4
0.2
-0.2
0.6
0.5
-0.9

0.3
0.6
0.8
0.6
0.4
0
-0.2
1.0
-0.1
-1.0

0.3
0.7
0.5
0.3
0.4
-0.2
-0.2
1.4
-0.7
-1.0

0.3
0.7
0.2
0.2
0.4
-0.5
-0.3
1.7
-1.0
-1.0

0.4
0.7
0
0.2
0.4
-0.7
-0.3
2.0
-1.2
-1.1

0.3
0.8
-0.1
0.2
0.6
-0.9
-0.4
2.2
-1.2
-1.2

0.4
1.2
-0.1
0.1
0.9
-1.0
-0.4
2.3
-1.3
-1.4

0.4
1.4
0
0.1
1.0
-0.9
-0.5
2.3
-1.4
-1.6

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-1.6
-0.7
-0.2
0.9
0.3
0.6
-0.7
0.7
-1.4
-0.8
1.3
-1.3
-0.7
-0.4
-0.5
0.5

-1.4
-0.6
-0.1
0.6
0.2
0.6
-0.6
0.3
-1.3
-0.7
1.1
-1.1
-0.6
-0.5
-0.6
0.4

-1.1
-0.5
0.1
0.4
0.1
0.5
-0.4
0
-1.1
-0.4
0.8
-0.8
-0.5
-0.3
-0.4
0.5

-0.9
-0.3
0.2
0
0.1
0.5
-0.2
-0.1
-0.9
-0.1
0.5
-0.6
-0.4
-0.2
-0.2
0.7

-0.7
-0.2
0.4
-0.2
0.2
0.4
0.0
-0.2
-0.7
0.2
0
-0.3
-0.3
-0.2
0
0.9

-0.7
-0.1
0.7
-0.1
0.3
0.2
0.1
-0.2
-0.5
0.4
-0.4
-0.2
-0.1
-0.2
0
1.0

-0.6
0
0.8
0.1
0.5
0.1
0.2
-0.3
-0.3
0.5
-0.8
-0.3
0.1
-0.2
0
1.2

-0.5
-0.1
0.9
0.2
0.7
0
0.3
-0.6
-0.2
0.6
-1.1
-0.5
0.3
-0.2
0
1.5

-0.6
-0.1
1.0
0.3
0.7
0
0.5
-0.8
-0.2
0.7
-1.3
-0.7
0.4
-0.2
0.2
1.8

-0.7
-0.2
1.2
0.4
0.7
-0.1
0.8
-1.1
-0.3
1.0
-1.4
-0.9
0.4
-0.2
0.4
2.1

-0.8
-0.3
1.3
0.4
0.7
-0.4
0.9
-1.2
-0.5
1.2
-1.3
-0.9
0.2
-0.2
0.6
2.2

-0.8
-0.3
1.1
0.4
0.7
-0.7
1.0
-1.3
-0.7
1.3
-1.4
-0.8
-0.2
-0.3
0.6
2.3

Fonte/Source: NOAA.

216

Conclusão
A Cidade de Bauru, localizada no centro oeste do estado de São Paulo, possui características geotécnicas muito suscetíveis às erosões, que são deflagradas por
eventos severos de precipitação que ocorrem principalmente entre os meses de setembro a março, e são influenciados pela atuação dos sistemas frontais, ZCAS e
sistemas convectivos.
Uma análise da precipitação neste período de 35 anos demonstrou uma relação
direta do período de chuva com as erosões ocorridas na cidade de Bauru. Os períodos de chuva coincidem com os maiores números de ocorrências de erosão. As
chuvas que ocorrem no estado de São Paulo sofrem influência tanto de sistemas
tropicais como de latitudes médias. Com estação seca bem definida no inverno e
estação chuvosa de verão, as chuvas convectivas contribuem de forma efetiva para as
ocorrências de erosões, assim como a atuação de sistemas meteorológicos, as frentes
frias e as zonas de convergência do atlântico sul.
Em relação ao período de precipitação analisado, com os padrões de erosão por
chuva no município, para o mesmo período, ambos apresentaram altos valores nos
meses de setembro a março. Isso nos mostra que diretamente as erosões da cidade de
Bauru são ligadas aos volumes de precipitação decorrentes da primavera e verão. As
fortes chuvas de janeiro e fevereiro elevaram o risco de erosões no município, com
isso, tornam-se relevantes as variáveis climáticas que causam chuva nesse período.
Os principais sistemas meteorológicos que contribuem para a formação de chuva no centro oeste de São Paulo, são sistemas que associam características de sistemas tropicais com sistemas típicos de latitudes médias. Durante os meses de maior
atividade convectiva, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um dos
principais fenômenos que influenciam no regime de chuvas dessas regiões (Quadro
et al., 1994), sendo a área homogênea de precipitação pluvial, relativamente considerável, principalmente nos meses de dezembro a março. Esta região sofre a influência da Massa Tropical Continental (Baixa do Chaco), principalmente no verão e
também das massas polares associadas a este fluxo.
Para análise do ENOS, a ocorrência de El Niño ou La Niña sobre a quantidade
anual de precipitação, mostra que o impacto desses fenômenos sobre a precipitação
217

em Bauru é muito irregular, no sentido que a ocorrência de cada um deles pode ocasionar quantidade de precipitação tanto acima do normal quanto abaixo do normal.
Assim, de acordo com essas análises, a precipitação em Bauru parece não sofrer
influência das condições de TSM no oceano Pacífico Tropical. Contudo, para tal
afirmação, faz-se necessário, estudos mais aprofundados.
Para um auxílio efetivo, são necessárias medidas preventivas, visando adequadamente a infraestrutura, desenvolvimento, urbanização e saneamento da cidade,
além do conhecimento do comportamento das chuvas na região, o que pode ser um
grande fator de prevenção de erosão e gestão de desastres naturais.
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Perante cenários futuros de alterações climáticas, com o consequente incremento 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 causadores 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 sociedade, 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 consequências das catástrofes, permitindo a adoção de medidas/ações capazes de reduzir
a vulnerabilidade, perante uma qualquer manifestação de risco.
Como refere o “Marco de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030”,
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 deverá 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 realização de estudos de risco”; “prioridade na adoção de ações de planeamento público 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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