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p R E FÁC I O

Os riscos apresentam uma grande diversidade, quer nas causas que os podem ori-

ginar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só 

uma abordagem com pluralidade permite apresentar uma visão holística das múltiplas 

possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta pre-

cisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde 

os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos 

e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que con-

siste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, 

adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas 

suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo 

caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais 

um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas 

ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse 

uma melhor percepção do ricos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visan-

do esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem 

a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção 

e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não 

podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, 

no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação. 

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos 

se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou 

não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo 

a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes. 

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço
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Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou 

o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais1, ao 

invocar o contributo dos geógrafos percursores do estudo destes fenómenos em 

Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram 

importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de 

situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, 

frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez 

pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um 

conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários 

autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de 

refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim 

como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários 

títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em 

quatro ações principais, a saber: avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever. 

No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se re-

fletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, 

assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por 

um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los 

numa lógica de mudança e de inovação. 

1 Rebelo, F. (2010), Geografia Física e Riscos Naturais. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=
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Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáti-

cas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à formação, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que 

pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombei-

ros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa 

incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Mi-

litar a na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das 

ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz 

empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de pa-

radigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de 

corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. 

Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos 

corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semies-

truturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do clima e da sensação térmica, dois capítulos abordam áreas 

temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas du-

rante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido 

entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio 

Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abor-

dagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e 

abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os 

fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho 

de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos 

municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, 

além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em es-

pecial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os 

procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o 

qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o con-

forto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas resgistadas em am-
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biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento 

térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a 

temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de confor-

to dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao ambiente, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado 

Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste 

do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores 

pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos 

de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto 

de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos 

mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências 

e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das 

normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foleto e Francisco Costa, 

discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do 

risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a carto-

grafia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Ab-

delghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos 

hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está 

a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, 

etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os 

autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “cumu-

lative rainfall”. 

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral 

no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais 

associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente 

no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na 

recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim 

como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista 

e por inquérito.
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Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila 

Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais 

afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores 

agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geó-

grafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação peri-

clitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da psique está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor 

Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizan-

do o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os 

traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores 

realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte 

como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir 

os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os ris-

cos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu 

caráter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 

momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.
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Resumo: As chuvas intensas, tanto de curta quanto de longa duração, forne-
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função das normais pluviométricas e com a densidade populacional 

dos municípios. Os volumes pluviométricos foram totalizados por 

estação chuvosa. Os resultados indicam que nenhum dos fatores, se 

considerados de forma isolada, explica a distribuição de ocorrências. 

A relevância de atualizar o banco de dados, com a inserção das in-

formações de forma georeferenciada fica evidente. A vinculação da 

análise das ocorrências com a densidade demográfica deve ser feita 

em uma escala mais detalhada.

Palavras ‑chave: Banco de dados, desastres naturais, movimentos em massa, 

eventos severos, gestão de riscos.

abstract: Heavy rainfall, of both short and long duration, provides condi-

tions that reduce the effective stress in soil, and thus acts as one 

of the main triggers of mass movements. The relationship between 

rainfall, population density, mass movement events and affected 

persons is studied. The study area covers the eastern region of the 

state of São Paulo (BR) from 2009 to 2015. The number of events 

were studied to select the three most critical periods for detailed 

analysis. The spatial distribution of these events and their victims 

were compared with standardized rainfall as a function of normal 

rainfall and the population density of the municipalities. The 

total amount of rainfall was calculated for each rainy season. The 

results show that none of the factors taken in isolation explains the 

distribution of events. The relevance of updating the database by 

including information in georeferenced form is evident. Linking 

the analysis of the events with the population density should be 

done on a more detailed scale.

 

Keywords: Database, natural disasters, mass movements, severe events, 

risk management.
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Introdução

Os eventos atmosféricos que proporcionam grandes quantidades de precipitação 

podem deflagrar desastres naturais como movimentos em massa, erosões hídricas, 

inundações e alagamentos. Nos bancos de dados de desastres naturais os danos re-

lacionados às vítimas são usualmente classificados como: desalojados, desabrigados, 

feridos e vítimas fatais. No estado de São Paulo, Brasil, as chuvas intensas são os 

principais agentes deflagradores dessas ocorrências.

Nesse estado essas chuvas ocorrem usualmente entre setembro a fevereiro e, não 

raro, se estendem até março. Sua incidência em ambientes urbanos expõe a popula-

ção a situações perigosas e provoca avultados danos.

A análise do risco deve considerar vários fatores que potencializam o perigo e 

que se alteram ao longo do tempo: condições meteorológicas; suscetibilidade do 

local que é um fator intrínseco à geologia e à geomorfologia; forma de ocupação 

do espaço assim como vulnerabilidade da população. Este é um desafio a ser en-

frentado, uma vez que as modificações devido às cicatrizes de desastres já ocorridas 

e alterações na forma de uso e ocupação do solo ocorrem a cada estação chuvosa. 

Sendo assim, embora por um lado a identificação dos fatores que atuam na ocor-

rência desses eventos seja dificultada pela dinâmica do processo, por outro lado é 

fundamental para a adoção de medidas preventivas ou corretivas.

Neste sentido, a espacialização das áreas atingidas por eventos severos, e seus im-

pactes ao longo de um determinado período, torna possível a localização das áreas 

mais propensas às manifestações de riscos.

Do mesmo modo, os mapas resultantes das análises mostram ser uma importan-

te ferramenta para a gestão de riscos, com o objetivo principal de prevenir perdas de 

vidas e danos ambientais.

Desastres Naturais no Brasil com ênfase na Região Sudeste

Nas últimas décadas houve um aumento na intensidade e na frequência dos desas-

tres naturais em todo o globo terrestre. De acordo com o EM-DAT (2012), o aumento 
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mais significativo foi a partir da década de 50, agravando-se na década de 80, e basea-

do nos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o crescimento populacional 

mundial pode estar relacionado com a maior ocorrência de desastres no âmbito global.

Além da densidade demográfica que contribui para esse aumento de desastres 

naturais, outros fatores também interferem tais como: a localização geográfica; as 

características geológicas; geomorfológicas; o uso e ocupação da terra; a vulnerabi-

lidade do local (educação, pobreza, cultura, quantidade de idosos e outros). Dessa 

maneira, existem regiões que são mais afetadas que outras em função tanto da mag-

nitude e frequência dos processos, como da vulnerabilidade do local.

É importante considerar que atualmente as ocorrências são registradas com maior 

eficácia e contam com a facilidade da internet para divulgação imediata, justificando-se as-

sim, a tendência crescente e significativa das notificações dos desastres dos últimos 15 anos.

Destaca-se que entre os piores desastres naturais ocorridos no mundo, 54 % es-

tão relacionados com as instabilidades atmosféricas severas. No Brasil, o pior desas-

tre natural ocorrido foi relacionado com movimentos em massa na Região Serrana 

do Rio de Janeiro em 2011. As regiões mais críticas afetadas por esses eventos no 

Brasil são as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. As inundações são as que mais afetam 

pessoas, seguidas dos movimentos em massa, e a Região Sudeste é a mais afetada, 

segundo o CEPED/UFSC (2013).

A distribuição de vítimas fatais causadas por movimentos em massa nos estados do 

Brasil, no período de 1928 a 2013, indicou o Rio de Janeiro como o estado de maior inci-

dência com 3679 mortes (fig. 1). Destacam-se também os estados de São Paulo com 949 

vítimas, Santa Catarina com 233 vítimas e Bahia com 276 vítimas (G. J. Pellegrina, 2015).

Algumas regiões dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, pertencentes à re-

gião Sudeste do Brasil, apresentam alta suscetibilidade aos movimentos em massa 

em função de uma conjunção de fatores tais como: características geológicas e geo-

morfológicas, o uso e ocupação do solo e do regime pluviométrico. 

No estado de São Paulo, destacam-se as Regiões da faixa Leste: Região Metro-

politana de São Paulo, incluindo a capital, as Regiões da Serra do Mar (Baixada 

Santista e Litoral Norte) e o Vale do Paraíba (fig. 2), e no estado do Rio de Janeiro, 

as Regiões Serranas, essas com o maior número de pessoas afetadas e vítimas por 

movimentos em massa (M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).
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Ceará (0,2%) Rio Grande do Sul (0,3%)
Maranhão (0,4%) Pernambuco (1,1%)
Minas Gerais (1,4%) Espirito Santo (1,7%)
Santa Catarina (4,3%) Bahia (5,1%)
São Paulo (17,7%) Rio de Janeiro (67,7%)

fig. 1 ‑ Ocorrência de mortes provocadas por deslizamentos, em estados da Federação do 
Brasil, no período 1928 a 2013 (Fonte: G. J. Pellegrina, 2015).

Fig. 1 - Deaths caused by landslides in states in Brazil, in the period 1928 to 2013 
(Source: G. J. Pellegrina, 2015).

fig. 2 ‑ Faixa Leste do estado de São Paulo (Fonte: Adaptado do mapa das Unidades 
Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do estado de São Paulo 

do IGC (2014) sobre base da Wikimedia Commons (2017)).
Fig. 2 - Eastern strip of São Paulo state (Orange: Metropolitan Region of São Paulo; 

Red: Capital; Yellow: Baixada Santista Coast; Azul: North Coast; Green: Paraíba Valley) 
(Source: Adapted from the Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) of the 

state of São Paulo of IGC (2014) on the map of Wikimedia Commons Contributors (2017)).
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A Defesa Civil do estado de São Paulo segue a nomenclatura do COBRADE 

(Código Brasileiro de Desastres) para classificação de desastres que são divididos 

nas categorias natural e tecnológica. Na categoria natural os desastres são classifi-

cados nos grupos geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. 

O grupo geológico está dividido em 4 subgrupos: terremoto e emanação vulcânica, 

sem registro na região e movimentos em massa e erosão com ocorrências significati-

vas. O subgrupo movimentos em massa abrange: quedas, tombamentos e rolamen-

to; deslizamentos; corridas de massas e subsidências/colapsos. O subgrupo erosão 

engloba: erosão costeira/marinha, erosão de margem fluvial e erosão continental 

(CEPED/UFSC, 2013).

M. J. Brollo e C. J. Ferreira (2016) quantificaram os desastres naturais no es-

tado de São Paulo, no período de 2000 a 2015, seguindo a codificação COBRA-

DE. Observaram que 36 % dos municípios de São Paulo foram alvos de desastres 

geológicos (dos subgrupos movimento em massa e erosão), 54 % foram atingidos 

por eventos decorrentes de fenômenos do tipo meteorológico (chuvas, temporais, 

raios, vendavais, granizo, etc.) e 53 % foram alvos de fenômenos do tipo hidroló-

gico (inundação, enxurrada, alagamento, inundação costeira/ressaca). Segundo os 

autores somente a Capital recebe a classificação de ocorrência de acidentes muito 

alta, no Litoral Norte todos os municípios recebem a classificação alta exceto um 

município (Ilhabela), a Região Metropolitana e Baixada Santista tem municípios 

com classificação média a alta e no Vale do Paraíba a classificação de número de 

acidentes varia entre baixa, média e alta (fig. 3). 

Analisando unicamente os desastres do grupo geológico M. J. Brollo e C. J. Fer-

reira (2016) observaram que o Vale do Paraíba apresenta municípios com exposição 

variando de baixa a muito alta, e a faixa do Litoral Norte uma classificação alta e, 

sobretudo muito alta (fig. 4). Com relação ao número de óbitos o Vale do Paraíba 

recebe a classificação alta e o Litoral Norte a classificação média (fig. 5).

A organização e sistematização das informações sobre desastres é um dos primei-

ros passos para a gestão de riscos. No Brasil, os primeiros bancos de dados foram 

disponibilizados ao público a partir de 2010, quando surgiu o Atlas Brasileiro de 

Desastre Naturais, com informações entre 1991 e 2010, e, em 2011, o Banco de 

Dados de Desastres Naturais do IPMet (Centro de Meteorologia de Bauru), com 
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fig. 3 ‑ Frequência de eventos por município e número de municípios em cada faixa de fre-
quência no período 2000 a 2015 (Fonte: Modificado de M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016). 
Fig. 3 - Frequency of events by municipality and number of municipalities in each frequency 

band, in the period 2000 to 2015 (Source: Modified of M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).

fig. 4 ‑ Frequência de desastres geológicos e número de municípios em cada faixa de fre-
quência no período 2000 a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 4 - Frequency of geological disasters and number of municipalities in each frequency band, 
in the period 2000 to 2015 (Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).
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informações desde 1980, e o SIDEC – Sistema Integrado de Defesa Civil, com 

informações desde 2008. O banco do IPMet é alimentado com dados da defesa 

civil e da mídia, enquanto o do SIDEC utiliza apenas os dados da defesa civil (G. 

S. Vieira et al., 2016).

Para um melhor conhecimento e compreensão das áreas afetadas faz-se necessá-

ria a utilização de um banco de dados com informações confiáveis e disponíveis ao 

usuário. Os dados armazenados no banco podem servir apenas para consultas ou 

servir para atributo básico em ciência de geoinformação.

G. Câmara e G. Ribeiro (2003) sugerem a utilização de uma única base de 

dados que integre informações espaciais provenientes de dados cartográficos, censi-

tários, cadastro urbano e rural, imagens de satélites, ocorrência de eventos e mapas.

Na perspectiva moderna de gestão de desastres, toda ação de planejamento, 

ordenação ou monitoramento do espaço deve considerar a análise dos diferentes 

fig. 5 ‑ Frequência de óbitos por Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (UGRHI) e número de municípios em cada faixa de frequência no período 2000 

a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).
Fig. 5 - Deaths per Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) and 

number of municipalities in each frequency band, in the period 2000 to 2015 
(Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).
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componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação humana 

e seu inter-relacionamento. O emprego de técnicas de sensoriamento remoto e de 

sistemas de informações geográficas auxilia muito a identificação de áreas de riscos. 

Diversos autores apresentaram grandes contribuições a respeito do uso dessa me-

todologia, reduzindo custos, elaborando mapas, subsidiando avaliações e decisões 

futuras de planejamento (G. Câmara e A. M. U. Monteiro, 2004; Van Westen et al., 

2006; T. M. Sausen e M. S. P. Lacruz, 2015; M. O. Xavier et al., 2017). 

Justificativa

A região do Vale do Paraíba e a região do Litoral Norte, destacada respecti-

vamente em verde e azul na fig. 2, apresentam maior frequência de acidentes, no 

estado de São Paulo, causados pela geologia local (embasamento cristalino) com 

os processos de apropriação do território e de seus recursos (G. J. Pellegrina et al., 

2009a). Este é o caso de risco misto de componente geodinâmica, classificado por 

Lourenço (2007), quando além do fator antrópico, o evento está relacionado com 

as geodinâmicas, interna e externa, que actuam sobre a Terra.

A análise considerou os municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte por 

serem regiões contíguas com padrão de ocupação semelhante. Por sua vez, foi exclu-

ída a capital (município de São Paulo) por apresentar, tanto um padrão de ocupação 

muito diferenciado, como um relevo menos acentuado.

Nestas regiões, o período chuvoso está sempre associado aos eventos de mo-

vimentos em massa. Foi escolhido como marco inicial do estudo o período entre 

setembro/2009 a março/2010, uma vez que apresentou um significativo número de 

pessoas afetadas, e a partir daí traçou-se um panorama da evolução destes eventos 

até março de 2015 (fig. 6).

A análise de movimentos em massa pode ser realizada com o foco em eventos 

pontuais isolados, normalmente relacionando o evento com a chuva do dia ou de 

dias imediatamente anteriores. Este tipo de análise fica prejudicado quando a rede 

pluviométrica não é suficientemente adensada, como é o caso, pois nem sempre se 

dispõe de registradores próximos aos locais de escorregamento. 
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Com efeito, a análise por episódio meteorológico fica prejudicada para grandes 

áreas em função da variabilidade espacial da chuva, especialmente nos eventos con-

vectivos. Esta variabilidade espacial se reduz para volumes pluviométricos acumula-

dos em intervalos temporais maiores, o que justifica a opção de considerar a época 

pluviosa de 6 meses.

Por último, é relevante a relação entre desastres e densidade populacional. 

Contudo, o banco de dados descreve as informações por município. Deste modo, a 

relação dessas duas variáveis só pode ser feita na escala municipal.

Metodologia

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1981) foi feita 

uma caracterização da área de estudo.

Foi realizado um levantamento no banco de dados de desastres naturais do 

IPMet para quantificação do número de ocorrência dos eventos de movimentos 

em massa e suas reincidências, assim como as informações do número de danos e 

pessoas afetadas (desalojados, desabrigados, feridos e mortos) e dos eventos meteo-

rológicos deflagradores. As informações do banco de dados foram organizadas por 

período e por tipo de desastre de movimentos em massa (quedas de barreira, desliza-

mentos de terras, escorregamentos de encostas e erosão hídrica). Foram elaborados 

histogramas comparativos por período chuvoso no Brasil (setembro a março do ano 

subsequente), desde 2009 a 2015 com o número de eventos de movimentos em 

massa. Esta análise embasou a seleção dos três períodos a serem detalhados neste 

estudo, considerando não apenas os desastres, mas também o número de pessoas 

afetadas (IPMet , 2016; G. J. Pellegrina et al., 2009b). 

Sendo assim, sempre considerando o período chuvoso de setembro a março, se 

verificou que o período 2009/2010 obteve o maior número de ocorrências (33) e 

pessoas afetadas (12761, sendo 2 vítimas fatais). Por sua vez, se ressalta que este pe-

ríodo apresentou volumes de chuva acima das normais climatológicas. Na sequên-

cia, 2010/2011 e 2011/2012 apresentaram os menores números de ocorrências e 

afetados, e por este motivo foram descartados da análise. Na comparação dos três 
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períodos seguintes, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, o segundo teve menor 

número de ocorrências (fig. 6). Dessa maneira, a análise da evolução temporal, nes-

te trabalho, considerou os períodos 2009/2010, 2012/2013 e 2014/2015, para os 

quais os resultados foram espacializados compondo mapas cronológicos.

Os totais mensais de chuvas acumuladas de cada período estudado foram co-

letados dos dados das estações meteorológicas do Banco de Dados Hidrológico do 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo), INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia) e CEMADEN (Centro Nacional de Monito-

ramento e Alertas de Desastre Naturais) para o período de 2009 a 2015. Os dados 

foram organizados considerando os períodos chuvosos, isto é, os totais pluviométricos 

dos meses de setembro a dezembro foram somados e a estes foram acrescidas as alturas 

pluviométricas dos meses de janeiro a março do ano subsequente. 

Além disso, volumes pluviométricos típicos da região (normais pluviométri-

cas) foram adotados a partir das normais climatológicas de cada município da 

área de estudo no site do CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Cli-

máticas Aplicadas à Agricultura, Brasil), considerando o período de 1961 a 1990 

CEPAGRI (2016).

fig. 6 ‑ Movimentos em massa, de 2009 a 2015: (a) Número de eventos por período 
chuvoso; (b) percentual do número de eventos por período chuvoso 

(Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 6 - Mass movements, from 2009 to 2015: (a) Number of events per rainy period; 

(b) Percentual of the number of events per rainy period - 2009 to 2015 (Source: IPMet, 2016).

           (a)                                                                (b)
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Para uma melhor visualização das variações dos totais pluviométricos acima e 

abaixo das condições normais procedeu-se uma normalização dos totais dos perí-

odos chuvosos de 2009/2010; 2012/2013 e 2014/2015 registrados nas estações 

utilizando como referência a normal pluviométrica de cada município:

Pni = (Pi (setembro a março))/(Nm (setembro a março))

Sendo:

Pni: precipitação normalizada da estação pluviométrica i;

Pi (setembro a março): precipitação acumulada da estação pluviométrica i, no 

período de setembro a março;

Nm (setembro a março): normal climatológica do município em que se encon-

tra a referida estação i, relativa ao período de setembro a março.

Deste modo, o total pluviométrico do período chuvoso (setembro a março) 

foi comparado à altura pluviométrica da normal climatológica correspondente ao 

mesmo período. 

Esses valores foram inseridos em um ambiente SIG – Sistema de Informação 

Geográfica. O software utilizado foi o SPRING, que é um SIG com funções de pro-

cessamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta 

a bancos de dados espaciais – projeto desenvolvido INPE – Instituto de Pesquisas 

Espaciais (G. Câmara et al., 1996; J. Garrido, 1996).

Os valores das normais pluviométricas dos locais de estudo foram georeferren-

ciados com as latitudes e longitudes centrais dos municípios e foi gerado um mapa 

das normais climatológicas espacializadas.

Os valores normalizados das estações foram espacializados em função das co-

ordenadas geográficas das estações meteorológicas. Esta representação permitiu 

identificar as regiões em que as chuvas foram superiores ou inferiores às normais 

climatológicas, já que quando Pni for maior que o valor unitário, isso significa que 

choveu mais que a normal no período.

As espacializações foram feitas por meio de interpolação dos valores pontuais e 

o fator de ponderação utilizado foi o inverso do quadrado da distância, obtendo-se 

uma matriz de valores. Estes valores foram fatiados e classificados automaticamente 

no SIG.
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Também foram inseridos em ambiente SIG os dados de densidade populacional 

por município obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2016), que constitui no principal provedor de dados e informações do Brasil. 

Resultados

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo foi traçado um pa-

norama geral da região de estudo em que se destaca que as grandes formações do 

relevo paulista e suas relações com a geologia estabelecem uma estrutura complexa 

com características próprias nessas regiões atingidas pelos movimentos em massa, 

em função de descontinuidades estruturais, dobramentos e falhas.

Parte da região de estudo está inserida no Planalto Atlântico que, de maneira ge-

nérica, é constituído por formas de topos convexos, elevada densidade de canais de 

drenagem e vales profundos. As altitudes variam de 600 até 2000 m. A litologia do-

minante é de Granitos, Gnaisses e Migmatitos, cujo lineamento das fraturas facilita 

a ocorrência de movimentos em massa. Nessa região está inserido o Vale do Paraíba. 

A Serrania Costeira corresponde aos frontes das serras interiores (Serras do Mar 

e Paranapiacaba), que descem de altitudes de 800 a 1.200 m para as áreas baixas 

adjacentes ao mar, contendo feições como escarpas festonadas, espigões digitados, 

serras alongadas, morros paralelos, mar de morros, morros isolados, morrotes em 

meia-laranja e outras formas. 

As características geomorfológicas aqui apresentadas dessas regiões mostram por 

si só a alta suscetibilidade a movimentos em massa para os municípios estudados. 

Acrescido a isso, o problema de habitações em áreas de riscos aliado à taxa de pobre-

za das populações atingidas aumenta ainda mais a vulnerabilidade local.

Nessas condições, o resultado da avaliação dos totais pluviométricos no período 

estudado em relação às normais climatológicas para o mesmo período auxilia na 

prevenção e tomadas de medidas emergenciais para se melhorar a resiliência dos 

municípios. Por exemplo, quando em dezembro se percebe que o período tende a 

volumes pluviométricos maiores que as normais, medidas como evacuação de áreas 

de riscos podem ser tomadas com mais segurança.
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Posto isto, primeiramente são apresentadas as normais pluviométricas (CEPA-

GRI, 2016) em que se observa que a região do litoral e a região próxima à fronteira 

norte apresentam os maiores índices pluviométricos (fig. 7a). As regiões com as 

maiores densidades populacionais coincidem parcialmente com as regiões de maior 

índice pluviométrico (fig. 7b).

Exemplo da importância de se avaliar conjuntamente a geomorfologia, a 

densidade populacional e os volumes pluviométricos é o município de São José 

dos Campos que possui a maior densidade populacional e o maior PIB (Produto 

Interno Bruto) da região, o dobro da segunda colocada. As normais climatoló-

gicas altas associadas à suscetibilidade geomorfológica e à alta densidade popu-

lacional induziram a ocorrência de movimentos em massa e afetados em todos 

os períodos estudados.

fig. 7 ‑ Região de estudo: (a) Precipitações normais, (b) Densidades populacionais 
(Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 7 - Area studied: (a) Normal precipitation, (b) Population density 
(Source: CEPAGRI, 2016 and IBGE, 2016).
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As precipitações normalizadas, em função das normais pluviométricas, para o 

período de 2009/2010, permitem observar que choveu mais que a normal em pra-

ticamente toda a região (fig. 8), a maior precipitação registrada foi 2810 mm no 

município de Ubatuba. 

Registram-se valores muito acima das normais na região mais próxima do lito-

ral, onde também é observado o maior número de eventos e o maior número de 

vítimas (fig.s 9 e 10). Foram documentadas duas fatalidades no município de São 

Luís do Paraitinga. Importante ressaltar que o município com maior densidade 

populacional, São José dos Campos, apresentou 350 pessoas afetadas.

O município São Luís do Paraitinga, com 9000 vítimas (marrom), foi seguido 

pelos de Guaratinguetá, Ubatuba e Aparecida (fig. 10), respectivamente com núme-

ro de vítimas 1020, 801 e 691.

fig. 8 ‑ Precipitação normalizada, período 2009-2010 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 8 - Standardized rainfall in the period 2009-2010 (Source: CEPAGRI, 2016).

fig. 9 ‑ Número de eventos, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 9 - Number of events in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).
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No período de 2012-2013, observou-se que na região leste choveu menos que 

as normais; na região central observaram-se valores próximos à normal e valores 

maiores que o dobro da precipitação normal na região próxima ao litoral (fig. 11). 

Dentre os municípios com maior número de eventos, um localiza-se próximo à 

região com volumes acima das normais climatológicas. Outros dois municípios com 

maior número de eventos, localizam-se perto das regiões com precipitação próxima 

às normais pluviométricas (fig.s 12 e 13), porém com alta densidade demográfica.

fig. 10 ‑ Pessoas afetadas por município, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 10 - Victims per municipality in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).

fig. 11 ‑ Precipitação normalizada, período 2012-2013 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 11 - Standardized rainfall in the period 2012-2013 (Source: CEPAGRI, 2016).
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fig. 12 ‑ Número de eventos, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 12 - Number of events in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

fig. 13 ‑ Pessoas afetadas por município, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 13 - Victims per municipality in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

No período 2014-2015, observou-se que a chuva foi inferior à normal clima-

tológica, exceto para uma pequena faixa litorânea onde se concentrou também o 

maior número de eventos (fig. 14). 

Neste período chuvoso foi registrado o maior número de eventos (12) dos três 

períodos estudados no município de São Sebastião (litoral). Estas ocorrências foram 

favorecidas pela geomorfologia e uso e ocupação desordenada do local (fig. 15). 

O número de vítimas neste período foi significativamente inferior aos outros 

períodos analisados (fig.16).
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fig. 14 ‑ Precipitação normalizada, período 2014-2015 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).
Fig. 14 - Standardized rainfall in the period 2014-2015 (Source: CEPAGRI, 2016).

fig. 15 - Número de eventos para período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 15 - Number of events, in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).

fig. 16 ‑ Pessoas afetados por município, período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).
Fig. 16 - Victims per municipality in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).
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Embora a chuva tenha sofrido variação nos três períodos estudados, observa-se 

a ocorrência de eventos nos três períodos para os municípios do litoral: Ubatuba, 

Caraguatatuba e São Sebastião, favorecidos tanto pela geomorfologia local, como 

pela ocupação desordenada. 

Quando se relaciona o número de vítimas em função da densidade populacional 

dos municípios para todo o período analisado observa-se uma pequena tendência do 

aumento de eventos com a densidade populacional (fig. 17), se bem que a densidade 

populacional não é a principal responsável pela ocorrência de eventos. Não foi inclu-

ído nesta análise um evento com mais de 9000 vítimas, ocorrido em 31 de dezembro 

de 2009 em São Luiz do Paraitinga. A introdução deste evento produziria uma distor-

ção na escala uma vez que os demais eventos tem número de vítimas inferior a 1000. 

fig. 17 ‑ Número de vítimas e função da densidade populacional para todo o período 
(Fonte: IPMet, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 17 - Number of victims and population density for the whole period. 
(Source: IPMet, 2016 and IBGE, 2016).

Verifica-se que existem municípios com baixa densidade com ocorrências mais 

elevadas que municípios mais populosos. É importante relembrar que a densidade po-

pulacional analisada por município não é representativa dos locais onde ocorrerem os 
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eventos. O intenso e desordenado processo de urbanização provoca, ora locais extre-

mamente adensados, ora vazios populacionais, que se perdem nesta escala de análise.

A análise em escala espacial mais detalhada não foi possível uma vez que, até o 

momento, o banco de dados do IPMet não está georreferenciado.

É relevante mencionar que os registros do número de vítimas podem estar 

subestimados em função das deficiências nas notificações locais. 

Conclusão

As regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que historicamente apresen-

tam uma alta incidência de desastres naturais, exibem comportamento diferenciado 

entre os municípios estudados. 

Para os três períodos selecionados, o comportamento da chuva (chuvas norma-

lizadas) foi diferenciado, porém a região litorânea sempre apresentou trechos com 

precipitação acima das normais climatológicas. 

O volume de precipitação acumulada em uma estação chuvosa não explica indi-

vidualmente a distribuição de ocorrências por município. Porém, o monitoramento 

do volume pluviométrico mês a mês e sua comparação com a normal climatológica 

pode ser um indicativo de tomada de medidas emergenciais em regiões de alta sus-

cetibilidade geomorfológica. 

A escala de representação de eventos, assim como a densidade demográfica, am-

bas representadas por município, não parecem ser uma escala apropriada para este 

tipo de análise. Entretanto o banco de dados não fornece a informação georeferen-

ciada específica de cada ocorrência, mas sim por município. 

O IPMet está modificando o banco de dados introduzindo esta informação nos even-

tos que estão sendo alimentados, e nas informações que já estão armazenadas no banco.

A evolução temporal estudada abrange um período de transição no Brasil na ges-

tão de desastres naturais em função das pressões dos Marcos Internacionais (Hiogo 

e Sendai) e de ocorrências significativas no país. Nesse período foram implantados o 

CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) e 

o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) para muitos municípios do estado de São 
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Paulo. Estes planos visam permitir a implantação de medidas anteriores à ocorrência 

de acidentes, para reduzir perdas de vidas e minimizar os riscos. Um dos resultados 

práticos foi a melhora significativa no monitoramento com implantação de pluviôme-

tros. No período de 2014/2015, os pluviômetros da região foram triplicados A rede 

contava com 35 pluviômetros no início do período e passou a ter  90 pluviômetros. 

Dentre os parâmetros estudados, o que apresentou maior variação foi o número de 

pessoas afetadas, destacando-se o município de São Luís do Paraitinga com 9004 pessoas 

afetadas no período de 2009/2010, onde foram registrados 9 eventos. Destaca-se que esse 

município apresenta pouca densidade demográfica com 17 hab/km2, mas é caracterizado 

por ser uma região acidentada, relevo de espigões e cursos d’águas sinuosos. O evento 

específico de 31/12/2009 envolveu não apenas escorregamentos de terra, mas também 

transbordamento de rios e córregos, mostrando a complexidade das ocorrências.

O período de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 foi o mais crítico, visto que 

foram registrados os maiores volumes pluviométricos em todos os municípios. Este 

período esteve sob forte influência de sistemas frontais estacionários e formação de 

intensas chuvas convectivas, que mantiveram os totais acima da média climatológica.

Por último, ressalta-se a importância da incorporação de dados geomorfológicos 

e de uso e ocupação do solo; da utilização de uma escala mais detalhada para repre-

sentar a densidade demográfica e da implantação de maior número de pluviômetros 

para o enriquecimento da análise. Essa é uma meta ambiciosa mas factível e neces-

sária para um país com tantas desigualdades sociais e ambientais como o Brasil.
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Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apre-

sentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os 

investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais cons-

cientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, 

como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discus-

são sobre a dimensão do pragmatismo e do risco1, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação 

do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da 

pré-catástrofe (…) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção 

e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, 

correspondente à fase de socorro (…) [e] a fase de pós-catástrofe, durante 

a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam re-

equacionar procedimentos, assim como restruturar cenários de atuação. Um dos 

campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos 

e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e 

à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam 

respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. 

Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis 

de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas 

1 Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, 
N., Siena, M. e Malagoli, M.A., Riscos de desastres relacionados à água. São Paulo: RiMa Editora.

https://orcid.org/0000-0003-3927-0748
https://orcid.org/0000-0001-8665-4459
mailto:adelia.nunes%40fl.uc.pt%0D?subject=


alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais ten-

dencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para 

situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionai de diferente escala de 

afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação 

intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). 

Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do 

território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situa-

ções de perigo iminente em situação de risco natural. 

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação 

constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a co-

munidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe 

entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é 

uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estu-

dos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade. 

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, 

seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-

-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar 

(por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar edu-

cativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e 

difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos 

cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, 

continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e 

do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.
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A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por 
um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir 
aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de 
risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da 
previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados 
derivam da investigação científica realizada na área da formação, 
do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir 
da análise da diversidade fatual, pretende-se contribuir para 
aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas 
possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge 
olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os 
estudos cindínicos possam manter o seu caráter inovador e 
utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em 
momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das 
populações afetadas.
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