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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, a variabilidade climática na região Nordeste do Brasil (NEB) vêm 

tornando mais frequentes as ocorrências de eventos climáticos extremos, com períodos 

de excesso e déficit de precipitação, causando grandes impactos na sociedade e sendo 

um dos fatores que potencializa os registros de Desastres Naturais.  As estiagens e 

secas, enxurradas e inundações vêm ocasionando grandes prejuízos para a população. O 

objetivo deste estudo foi analisar as ocorrências de desastres naturais no NEB, 

identificando os potenciais fatores meteorológicos, sociais, sanitários e ambientais 

associados, além de estimar as respectivas probabilidades de risco aos eventos 

registrados. No primeiro artigo objetivou-se identificar a distribuição espaço temporal 

dos registros de desastres naturais no período de 1991 a 2013, caracterizando as 

ocorrências dos desastres nas mesorregiões a partir dos aspectos meteorológicos e 

sociosanitários. Utilizou-se da metodologia Grade of Membership baseada na lógica 

fuzzy, para se definir os perfis na região. No segundo artigo utilizaram-se os Modelos 

Aditivos Generalizados de Posição, Escala e Forma, a fim de estimar a relação entre os 

eventos de desastres naturais frente às condições de extremos climáticos, condições 

sociosanitárias e populacionais, considerando-se os eventos de maior frequência para a 

Região, como as estiagens/secas, enxurradas e inundações. Por fim, o terceiro artigo 

culminou com um estudo de caso com o intuito de analisar as condições atmosféricas 

associadas ao evento de precipitação intensa ocasionada por um Distúrbio Ondulatório 

de Leste (DOL), bem como as condições ambientais relacionadas ao movimento de 

massa ocorrido entre os dias 14 e 15 de junho de 2014, no bairro de Mãe Luiza, 

Natal/RN. Os resultados do artigo 1 apontaram para a caracterização de três perfis com 

características distintas. O Perfil 1 apresentou mesorregiões favoráveis aos indicadores 

de excesso de precipitação, com eventos de enxurradas e seca, além de melhores 

condições sociosanitárias e maior percentual de urbanização, localizando-se na parte 

leste do NEB. O Perfil 2 agregou as unidades que são desfavorecidas pela irregularidade 

das chuvas, maiores ocorrências de seca, condições moderadas para os aspectos sociais, 

sanitárias e de urbanização, abrangendo parte das delimitações do Semiárido Brasileiro. 

O Perfil 3 caracterizou-se por condições propícias aos indicadores de excesso de 

precipitação, com maior frequência das inundações, de baixa urbanização e 

desfavorecido de condições sociosanitárias. O artigo 2 revelou a predominância dos 

desastres de seca no NEB, representando 81,1% dos decretos. Os resultados mostraram 



 

 

que as componentes de excesso de chuva e das condições de clima úmido associam-se 

positivamente com as enxurradas e inundações e negativamente com a seca. Porém, o 

número de dias consecutivos secos contribuiu de forma inversa com as enxurradas e 

inundações, como seria esperado. Nos aspectos ambientais, os serviços inadequados de 

saneamento e coleta de lixo contribuíram significativamente com o aumento de 

desastres de secas e de enxurradas. A precariedade no abastecimento de água também 

foi um fator de aumento nos desastres de seca. No terceiro artigo, constatou-se, com 

base na análise das condições geológicas, geomorfológicas, pedologicas, coeficiente de 

deflúvio, cobertura vegetal e uso e cobertura do solo, uma área expressiva classificada 

como de alta e muito alta vulnerabilidade aos movimentos de massa que, 

potencializados pelas precipitações intensas provenientes do DOL, ocasionou o desastre 

no bairro de Mãe Luiza. O conhecimento acerca do comportamento das ocorrências de 

desastres naturais ao longo dos anos e suas relações com os fatores sociosanitários e 

populacionais podem subsidiar na gestão de ações e políticas públicas eficazes para a 

mitigação aos desastres naturais. 

Palavras-chave: Calamidades Ambientais, Lógica Fuzzy, Modelos Aditivos, Eventos 

de Precipitação Intensa, Extremos Climáticos. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, climatic variability in the Northeast region of Brazil (NEB) has made 

extreme weather events more frequent, with periods of excess and deficit of 

precipitation, causing great impacts on society and being one of the factors that 

potentiates the numbers of Natural Disasters. The dry seasons and droughts, torrents and 

floods have been causing great damage to the population. The objective of this study 

was to analyze the occurrences of natural disasters in the Northeast of Brazil, 

identifying the potential associated factors, regarding meteorological, social, health and 

environmental conditions, in addition to estimating the respective risk probabilities to 

the recorded events. The first article aimed to identify the temporal space distribution of 

the records of natural disasters in the period from 1991 to 2013, characterizing the 

occurrences of disasters in the mesoregions, considering the meteorological and socio-

health aspects. The Grade of Membership methodology based on fuzzy logic was used 

to define the profiles in the region. In the second article, The Generalized Additive 

Model for Location, Scale and Shape was used in order to estimate the relationship 

between the events of natural disasters in the face of extreme climatic, socio-sanitary 

and population conditions, considering the most frequent events for the Region, such as 

dry seasons/droughts, floods and torrents. Finally, the third article culminated with a 

case study in order to analyze the atmospheric conditions associated with the event of 

intense precipitation caused by an Easterly Wave Disturbances (EWD), as well as the 

environmental conditions related to the mass movement that occurred between June 

14th and 15th, 2014, in the district of Mãe Luiza, Natal/RN. The results of article 1 

pointed to the characterization of three profiles with different characteristics. Profile 1 

presented favorable mesoregions to the indicators of excessive precipitation, with events 

of torrents and droughts, in addition to better social and health conditions and a higher 

percentage of urbanization, located in the eastern part of the Northeast of Brazil. Profile 

2 aggregated the units that are disadvantaged by the rain regime, have greater 

occurrences of drought and moderate conditions for the social, sanitary and urbanization 

aspects, covering part of the boundaries of the Brazilian Semiarid Region. Profile 3 was 

characterized by conditions conducive to indicators of excessive rainfall, with greater 

frequency of flooding, low urbanization and disadvantaged in social and health 

conditions. Article 2 revealed the predominance of drought disasters in the Brazilian 

Northeast, representing 81.1% of the decrees. The results showed that the components 



 

 

of excessive rain and humid climate conditions are positively associated with torrents 

and floods and negatively with drought. However, the number of consecutive dry days 

contributed in an inverse way to torrents and floods, as would be expected. As regarding 

environmental aspects, inadequate sanitation and garbage collection services 

contributed significantly to the increase in drought and torrent disasters. As regarding 

drought, the precariousness of the water supply was also a factor in the increase in 

drought disasters. In the third article, it was found, based on the analysis of the 

geological, geomorphological, pedological conditions, defluvium coefficient, vegetation 

cover and land use and cover, an expressive area classified to have high and very high 

vulnerability to mass movements that, enhanced by intense rainfall from the EWD, 

caused the disaster in the neighborhood of Mãe Luiza. Knowledge about the behavior of 

occurrences of natural disasters over the years and their relationship with socio-health 

and population factors can support the management of actions and effective public 

policies for the mitigation of natural disasters. 

 

Keywords: Environmental Calamities, Fuzzy Logic, Additive models, Events of 

Intense Precipitation, Climatic Extremes. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Desastres Naturais (DN) são impactos de características bruscas ou não, 

ocasionados pela atuação de eventos de ordem natural, resultantes das complexas 

interações entre o natural e o social. Estes eventos em contato com a sociedade deixam a 

população impossibilitada de retornar às suas atividades cotidianas de caráter imediato, 

dependendo da proporção do desastre. Os danos ocasionam grandes perdas humanas 

e/ou lastimáveis perdas materiais, econômicas e ambientais, chegando a acarretar uma 

desestabilidade nos serviços essenciais ligados ao fornecimento de água, luz, 

comunicação e transporte, bem como nas atividades comerciais e industriais 

(MARCELINO, 2008; UN-ISDR, 2009). 

Uma das potenciais influências na ocorrência dos DN é a variabilidade climática, 

que vêm se tornando cada vez mais presente no cotidiano das sociedades. As 

ocorrências dos eventos extremos levam aos seguintes tipos de desastres: a seca 

(escassez de água); as enxurradas, inundações e os movimentos de massa (precipitações 

elevadas); os furacões, ondas de calor e frio entre outros eventos. Quando em contato 

com a sociedade, por intermédio das ações antrópicas, esses possíveis extremos 

climáticos podem ocasionar DN, com perdas de vidas humanas, impactos econômicos e 

sociais para a sociedade afetada (VAZ; PACHAURI, 2010; SILVA, 2014). 

As estiagens e secas são definidas por períodos prolongados de tempo ou 

ausência de chuvas, de maneira que a falta de precipitação gere desequilíbrio na região 

de ocorrência. Caracterizada como um desastre natural de início lento, a seca é 

geralmente descrita como um fenômeno sorrateiro, esta pode ser vista como uma 

irregularidade em relação às condições climáticas de longo prazo das variáveis como 

precipitação, umidade do solo, água subterrânea e vazão fluvial (BRASIL, 2014; NYS, 

ENGLE and MAGALHÃES, 2016).  

Por outro lado o excesso de precipitação pode ocasionar as inundações, 

popularmente também conhecida como enchentes, que é caracterizada pelo aumento do 

nível de um curso de água além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de 

suas águas sobre as áreas ao seu entorno, estas sendo classificadas como áreas de risco 

(CASTRO et al., 2003; KOBIYAMA et al., 2006; BRASIL, 2014). Bem como, 
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potencializa-se as enxurradas, que é definida pelo fluxo concentrado de água superficial 

com alta energia de transporte, causada por chuvas fortes e/ou concentradas que 

ocorrem com mais frequência em terrenos com declives naturais mais elevados 

(TOMINAGA, SANTORO E AMARAL, 2009; BRASIL, 2014). Os movimentos de 

massa constituem-se dos fluxos de lama e detritos (corridas de massa), desencadeados 

por um intenso fluxo de água na superfície em decorrência de chuvas fortes, no qual o 

material que escoa na encosta é liquefeito na forma de um material viscoso composto de 

lama e detritos de rocha, apresentando um extenso raio de ação e alto poder destrutivo 

(BRASIL, 2014; CEMADEM, 2021). 

A ocorrência de um evento extremo em áreas vulneráveis, pode se transformar 

em um desastre natural (ALEIXO E NETO, 2005), tornando-se um evento deflagrador 

que proporciona o cenário de exposição aos riscos e que dessa forma modificam a 

situação ambiental nos locais de ocorrência.  A variabilidade e as mudanças na 

intensidade e frequência de eventos extremos dependem não apenas do grau de 

transformações do meio de uma determinada variável, mas também da ocorrência de 

mudanças significativas nos parâmetros que determinam a distribuição daquela variável 

(MARENGO, 2009). 

Pode-se destacar entre os principais fatores que potencializam a ocorrência dos 

DN em áreas urbanas, estão: a impermeabilização do solo, o adensamento das 

construções, a conservação de calor e a poluição do ar. Em áreas rurais, destacam-se a 

compactação dos solos, o assoreamento dos rios, os desmatamentos e as queimadas. 

Dessa forma, o incremento dos registros, possivelmente, encontra-se relacionado ao 

crescimento populacional, além da ocupação desordenada e o intenso processo de 

urbanização e industrialização, já que, os mesmos são determinados pela relação entre o 

homem e a natureza (KOBIYAMA et al., 2006; VESTENA, 2008).  

A partir das décadas de 90 e 2000, vem sendo observado um crescente aumento 

nos registros das ocorrências de DN, corroborado pelos dados dos grandes centros de 

pesquisas e estudos da área, como: Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters (CRED, 2014) e Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres 

(CEPED, 2013). Essas estatísticas mostraram números consideráveis de perdas humanas 

e materiais para as sociedades afetadas, além das catastróficas consequências deixadas 

ao meio ambiente. 
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Os extremos meteorológicos de maior frequência na região Nordeste, chegam a 

potencializar os eventos de seca e estiagem, inundações, enxurradas e movimentos de 

massa, segundo dados da defesa civil e centros de pesquisas em desastres. Dessa forma, em 

virtude do impacto destes tipos de eventos sobre a saúde e avaliando os prejuízos e 

magnitude dos eventos, a precipitação pode ser considerada como o fator de maior 

importância para a ocorrência dos eventos climáticos extremos no país (FREITAS et al., 

2014), uma vez que os DN são potencializados pelo seu déficit ou excesso.  

Segundo CEPED (2013), pode-se verificar que a região Nordeste (NEB) 

destaca-se como sendo a região Brasileira com maior número de ocorrências de DN, 

totalizando 15.210 registros, seguida das regiões Sul e Sudeste, com 13.255 e 8.168 

respectivamente. Os registros da região NEB, em sua grande maioria são episódios de 

estiagem e seca correspondente a 78,4%, acompanhados das enxurradas 11,6%, 

inundações 7,9% e demais tipologias que não demonstram valores expressivos. De 

acordo com estudos desenvolvidos por Almeida et al. (2016; 2020) observam-se os 

municípios da região Nordeste com uma alta susceptibilidade e vulnerabilidade aos 

desastres naturais, juntamente com a região Norte do País, considerando-se um conjunto 

de indicadores sociais, ambientais e econômicos.  

Analisar as ocorrências de DN é de suma importância à identificação e 

conhecimento pré/pós-evento dos fatores multidisciplinares que determinam as 

condições vulneráveis associadas à população, abrangendo condições sociais, 

ambientais, politicas e de infraestrutura urbana. Diante de tal realidade apresentada 

pelos dados das ocorrências de DN, nas últimas décadas (1990, 2000 e 2010), o presente 

estudo justifica-se pela necessidade de se compreender a distribuição espacial dos 

decretos de DN no NEB, avaliando os potenciais fatores e características 

meteorológicas, sociais, sanitárias e geológicas que estão associados aos eventos. 

Pretende-se, com isso, ampliar o entendimento sobre as reais condições das populações, 

quanto ao grau de exposição, que desencadeou o decreto de estado de emergência ou 

calamidade pública ao longo dos anos em estudo. Portanto, é fundamental o 

desenvolvimento de estudos, técnicas e metodologias que compreendam tais eventos e 

seus impactos na sociedade, com intuito de fomentar a mitigação e adaptação das 

ocorrências desses acontecimentos, bem como subsidiar os gestores na esfera municipal, 

estadual e federal a criar e direcionar as políticas públicas eficazes para a população em 

geral. 
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O estudo foi realizado com intuito de elucidar algumas questões sobre a 

distribuição espaço-temporal dos desastres naturais e as relações com as condições 

climáticas, sociosanitárias e populacionais que possam fragilizar a capacidade de 

adaptação desta sociedade. Dessa forma, levantaram-se os seguintes questionamentos:  

1) Qual a distribuição espaço-temporal dos desastres naturais na região 

Nordeste do Brasil, e quais as características meteorológicas, sociais, 

sanitárias e populacionais que estão associadas potencializando os riscos 

de ocorrências destes eventos? 

2) Com base nos parâmetros explicativos avaliados, quais as estimativas das 

médias associadas aos eventos de estiagem e seca, enxurradas e 

inundação? 

3) As condições meteorológicas de tempo extremo, associadas aos fatores 

ambientais influenciaram na cocorrência de eventos classificados como 

movimento de massa no Bairro de Mãe Luiza? 

As hipóteses desta tese sugerem: 1. Que as ocorrências dos eventos de seca na 

Região são mais frequentes em comparação aos eventos decorrentes de excesso de 

chuva, principalmente, em áreas inseridas no polígono de seca, conhecido como 

Semiárido Brasileiro. Espera-se que os eventos potencializados pelo excesso de 

precipitação sejam mais frequentes no litoral da Região, dada a influência de sistemas 

atmosféricos e da relação de proximidade ao oceano. 2. Sugere-se que as condicionantes 

sociais e sanitárias de áreas com maior precariedade dos serviços básicos aumentem a 

probabilidade de ocorrência de desastres naturais, principalmente de enxurradas e 

inundações. 3. Sugere-se que o crecimento populacional, a ocupação de áreas 

inapropriadas e de forma desordenada para moradia, principalmente em grandes centros 

urbanos, tornou-se cada vez mais frequente, expondo a população aos riscos de 

desastres. Estas condições somadas às condições físico-ambientais e aos eventos 

climáticos extremos, ocasionados pela atuação de sistemas atmosféricos, aumentam a 

exposição ao risco, trazendo impactos mais destrutivos à população. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar as ocorrências de desastres naturais no Nordeste Brasileiro – NEB, 

identificando os potenciais fatores meteorológicos, sociais, sanitários e ambientais 

associados, além de estimar as respectivas probabilidades de risco aos eventos 

registrados. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i – Identificar a distribuição espaço-temporal dos registros de desastres naturais 

registrados no Nordeste do Brasil no período de 1991 a 2013 (Artigo 1); 

ii – Caracterizar a ocorrência dos desastres naturais das mesorregiões do 

Nordeste do Brasil, a partir dos aspectos meteorológicos e sociosanitários, considerando 

o período de 1991 a 2013 (Artigo 1); 

iii – Estimar a relação entre os eventos de desastres naturais frente às condições 

de extremos climáticos, condições sociosanitárias e populacionais na região Nordeste do 

Brasil durante o período de 1993 a 2013. Considerando-se os eventos de maior 

frequência para a Região, como as estiagens/secas, enxurradas e inundações (Artigo 2); 

iv – Analisar as condições atmosféricas associadas ao evento de precipitação 

intensa ocasionada por um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), bem como as 

condições ambientais relacionadas ao movimento de massa ocorrido entre os dias 14 e 

15 de junho de 2014, no bairro de Mãe Luiza, Natal/RN (Artigo 3). 

1.2. ESTRUTURA DE TESE 

A tese encontra-se composta por 6 capítulos, incluindo esta introdução, 

compreendendo a problemática, justificativa e os objetivos do estudo. O Capitulo II 

apresenta uma suscinta Revisão de Literatura, descrevendo os conceitos e definições 

relacionados aos desastres naturais, bem como a influência dos eventos extremos de 

clima na ocorrência desses eventos.  O Capítulo III trata-se do Artigo 1 abordando os 

objetivos i e ii da presente tese. Neste primeiro momento, utilizou-se a teoria de 

conjunto nebulosos, por meio do método Grade of Membership (GoM), permitindo a 
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identificação de diferentes perfis para a Região de análise. O Capítulo IV apresenta-se o 

Artigo 2 com a finalidade de atender ao objetivo iii desta tese, por meio dos Modelos 

Aditivos Generalizados de Posição, Escala e Forma. O Capítulo V refere-se ao Artigo 3 

da tese, apresentando o estudo de caso do bairro de Mãe Luiza, localizado na região 

administrativa leste da cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. 

Analisou-se o comportamento do sistema atmosférico conhecido como Distúrbio 

Ondulatório de Leste – DOL, além de mensurar a vulnerabilidade ambiental aos 

movimentos de massa para a área de estudo. O Capítulo VI destina-se às Considerações 

Finais da tese, pontuando os principais resultados e apresentando as perspectivas de 

estudos futuros que poderão contribuir cada vez mais para o enriquecimento dos 

conhecimentos científicos que permeiam esta temática. A seguir são listados os artigos 

que deram origem aos capítulos de tese, a fim de atender aos objetivos propostos na 

realização deste estudo: 

Artigo 1 – Ribeiro, M.S.M., Andrade, L.M.B., Spyrides, M.H.C., Silva, P.E. Aspectos 

meteorológicos, sociais, sanitários e desastres naturais na região Nordeste do Brasil.  

Mercator. (artigo submetido - 26 de fevereiro de 2021) 

Artigo 2 - Ribeiro, M.S.M., Andrade, L.M.B., Spyrides, M.H.C., Lima, K.C., Silva, 

P.E., Batista, D.T., Lara, I.A.R. (2021) Environmental disasters in Northeast Brazil: 

hydrometeorological, social and sanitary factors. Weather, Climate, and Society, DOI: 

10.1175/WCAS-D-20-0132.1. (artigo aceite - 12 de março de 2021) 

Artigo 3 – Ribeiro, M.S.M., Andrade, L.M.B., Spyrides, M.H.C., Lima, K.C., Amaro, 

V.E., Pinheiro, L.R.S.G., Coutinho, M.D.L., Alves, J.E.C.A. Intense precipitation and 

area of risk: a case study of mass movement in the city of Natal/Brazil. Urban Climate. 

(artigo submetido – 21 de abril de 2021) 
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CAPITULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Compreender a definição de um desastre natural é de fundamental importância 

no entendimento da problemática em questão. Dessa forma a revisão de literatura 

auxiliará na compreensão dos conceitos e definições quanto à classificação dos DN, sua 

relação com os eventos meteorológicos de extremos climáticos e as característ icas de 

vulnerabilidade da população, que potencializam os eventos registrados no NEB. Vale 

salientar que serão abordados apenas os eventos de maior frequência na Região em 

estudo, assim como uma breve descrição do que é um Distúrbio Ondulatório de Leste, 

evento que contribuiu com a forte precipitação e foi um dos fatores responsáveis pelo 

deslizamento do estudo de caso da tese.  

 

2.1. Desastres Naturais 

Decorrente de episódios adversos, os desastres são interrupções no sistema 

social, que por vez, afetam a normalidade do funcionamento cotidiano de uma 

determinada sociedade, chegando a acarretar uma desestabilidade nos serviços 

essenciais ligados ao fornecimento de água, luz, comunicação e transporte, bem como 

nas atividades comerciais e industriais. Os danos ocasionados geram grandes perdas 

humanas e/ou significativas perdas materiais, econômicas e ambientais, dependendo da 

proporção do evento. 

Nesse sentido, Krum e Bandeira (2008) afirmaram que o DN deve ser entendido 

como uma violação do equilíbrio do sistema como um todo, considerando tanto o 

indivíduo dentro do grupo como o próprio grupo. Desastre é caracterizado como uma 

série de eventos adversos que ocorrem de forma natural ou provocada pelo homem 

sobre um ecossistema, dessa forma os desastres naturais são determinados a partir da 

relação entre o homem e a natureza. Em outras palavras, é resultado das tentativas 

humanas em dominar a natureza, que, em sua maioria, acabam derrotadas 

(KOBIYAMA et al., 2006; CASTRO, 1998). 

Um questionamento interdisciplinar ao conceito de DN propõem que estes são 

caracterizados por eventos de origem natural, com consequências geralmente agravadas 

pela ação antrópica, que ultrapassam o controle humano, causando perturbações ao 
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meio ambiente e social, ocasionando impactos socioeconômicos de alta gravidade, 

destacando-se os danos materiais e de vidas humanas nas comunidades afetadas, bem 

como doenças infecciosas ocorrentes da degradação das condições sanitárias (MATA-

LIMA et al., 2013). Dessa forma, são responsáveis por uma série de impactos 

socioeconômicos e ambientais negativos, que geram desequilíbrios nas dimensões 

ambiental (CHINO et al., 2011; ADRIANTO E MATSUDA, 2002; MCENTIRE, 2001), 

econômica (DAVIS et al., 2012; FREITAS et al., 2012; LOAYZA et al., 2012; NOY E 

NUALSRI, 2010; UN, 1999) e social (GUHA-SAPIR et al., 2012; TAKAHASHI et al., 

2012; O’BRIEN et al., 2006; YODMANI, 2001) da sustentabilidade. 

As ameaças entendidas como inundação, enchentes, secas, podem colaborar para 

a ocorrência e a severidade dos desastres, todavia a vulnerabilidade humana, como a 

pobreza e desigualdade social, potencializa os riscos (SOBRAL et al., 2010). No Brasil, 

os desastres são classificados segundo a Codificação Brasileira de Desastres 

(COBRADE), que distribui os eventos em dois grupos, sendo eles de ordem natural e/ou 

tecnológico. Os de procedência natural são aqueles sem influência do homem, 

originados dos diferentes seguimentos que a natureza dispõe em sua diversidade, 

oriundos de processos físicos, químicos, geológicos, meteorológicos ou biológicos da 

atmosfera, são distribuídos em cinco grupos, treze subgrupos, vinte e quatro tipos e 

vinte e três subtipos. Em contrapartida, os desastres tecnológicos são provenientes da 

ação humana na sociedade, definidos como ações ou acontecimentos inesperados que 

provem da origem do ser humano, os mesmos dividem-se em cinco grupos, 15 

subgrupos e 15 tipos. 

De acordo com Mata-Lima et al., (2013) e Guha-Sapir et al., (2012), os DN são 

classificados de acordo com sua origem, sendo estas: geológica, biológica, 

meteorológica, hidrológica e climatológica. Os fenômenos geológicos caracterizam-se 

como a movimentação de massa terrestre, que geram sérios problemas à sociedade e as 

infraestruturas. Caracterizam-se como desastres geológicos: terremotos, movimentação 

de massa, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra e erosão (MENDES, FARIA E 

SANTORO, 2009). Uma das causas de maior influência desse fenômeno é o 

crescimento urbano e o agrupamento populacional em determinada área suscetível a 

processos geológicos. 
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Os DN de origem biológica são provocados por alguma ocasião peculiar dentro 

do reino animal, que de alguma forma, afeta o meio ambiente e a humanidade. 

Caracterizam-se como desastres biológicos, as epidemias, surtos epidêmicos e 

hiperendêmicos, estes podem surgir ou se intensificar (FREITAS E XIMENES, 2012). 

De modo geral, países menos desenvolvidos, com infraestrutura deficiente (saneamento 

básico e serviços de saúde), apresentam riscos mais intensos (TOMINAGA, SANTORO 

E AMARAL, 2009). 

Os fenômenos meteorológicos ocorrem devido às variações relacionadas ao 

clima, sendo caracterizado pela ocorrência de eventos extremos com um menor tempo 

de duração, como: raios, ciclones tropicais e extratropicais, furacões e vendavais 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2014). Em contrapartida, os 

fenômenos de origem hidrológica e climatológica, também estão relacionados ao clima, 

assim como os meteorológicos. Entretanto, a diferença entre estes está relacionada ao 

tempo de ocorrência de cada um, os climatológicos, caracterizados pelas estiagens, 

secas, chuvas de granizo, geadas, ondas de frio e calor, e os hidrológicos, caracterizados 

por inundações, alagamentos e enchentes (FREITAS et al., 2014). Segundo a 

Codificação Brasileira de Desastres, os eventos apresentam a seguinte subdivisão: 

 

Figura 1 - Classificação dos Desastres Naturais segundo a COBRADE, adaptado por 

Ribeiro (2016). 
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A classificação dos DN não se estende apenas pela sua origem, pode-se ser 

avaliados e classificados de acordo com a sua intensidade e a forma com que afeta a 

sociedade. A avaliação da intensidade é importante para dimensionar o problema e 

facilitar a busca pela recuperação da área atingida, por meio de ações e recursos 

financeiros (TOMINAGA; SANTORO E AMARAL, 2009) (Quadro 1). 

Quadro 1 – Classificação dos desastres em relação à intensidade. 

NÍVEL INTENSIDADE CARACTERÍSTICA PREJUÍZO SITUAÇÃO 

I 
Pequena 

intensidade 

Os impactos causados são 

pouco importantes e os 

prejuízos pouco vultosos 

Prejuízo 
menor que 

5% PIB 

municipal 

Facilmente 
superável com os 

recursos do 

município 

II Média intensidade 

Os impactos causados são 

de alguma importância e 
os prejuízos são 

significativos, embora 

não sejam vultosos 

Prejuízos 

entre 5% e 

10% PIB 

municipal 

Superável pelo 
município, a 

partir de uma 

mobilização e 

administração 
especial 

III Grande intensidade 
Danos importantes e 

prejuízos vultosos 

Prejuízos 

entre 10% e 

30% PIB 
municipal 

A normalidade 

pode ser 
reestabelecida 

com recursos 

locais, se 

complementada 
com recursos 

externos 

(estaduais e 
federais). 

(Situação de 

Emergência – 
SE) 

IV Maior intensidade 

Impactos muito 

significativos e prejuízos 
muito vultosos 

Prejuízos 
maiores que 

30% PIB 

municipal 

Não superável 

pelo município, 

sem que receba 
ajuda externa, 

eventualmente 

necessita de 
ajuda 

internacional. 

(Estado de 

Calamidade 
Pública – ECP) 

 

2.2. Lei 12.608 (10 de abril de 2012) 

Quando se tratam de desastres naturais, é notável a falta de preparação do Poder 

Público e da comunidade para prevenir e controlar determinadas situações. O 

crescimento populacional de forma desordenada em áreas sujeitas à inundação ou 
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encostas é agravada pela falta de monitoramento precoce ou de organizações sociais 

eficazes que podem contribuir para alertar a comunidade em situações de perigo 

(SEDEC, 2009). 

A ausência de fiscalização do uso e ocupação do solo, a falta de organização 

imobiliária e a carência de políticas públicas de habitação, contribuem diretamente para 

a ocorrência dos desastres naturais, sendo que a falta de capacidade de dimensionar os 

riscos existentes e de resposta rápida ao evento agravam seus efeitos. A Lei n°12.608, 

de 10 de abril de 2012, editada em um momento de altíssimo impacto emocional, pela 

tragédia da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, preenche uma lacuna, 

entretanto não é o suficiente para garantir a segurança civil se não houver ações efetivas 

(SÉQUIN, 2012).  

A defesa civil é definida pelo conjunto de ações de planejamento, preventivas, 

de socorro, assistenciais e reconstrutivas, públicas e privadas, destinadas a impedir ou 

tornar mínimo os desastres naturais e os incidentes tecnológicos. Segundo a Secretaria 

Nacional de Defesa Civil, a defesa civil brasileira surgiu na 2ª Grande Guerra Mundial, 

com a finalidade de proteção da população civil aos ataques aéreos. Desde então, houve 

modificações consideráveis em seu conceito com o passar do tempo, em consequência 

aos danos e prejuízos causados pelos desastres naturais.  

A Lei n° 12.608 de 10 de abril de 2012, institui a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDEC); dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SIMPEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC); autorizando 

a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. Alteram as Leis nº 

12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de Julho de 2001, 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; e deu outras providências cabíveis para o momento.  

A instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil ampliou o campo 

de atuação da Defesa civil e deu instruções sociais para vários níveis governamentais, 

estabelecendo ações de prevenção e atuação em desastres de origem natural ocorridos 

em solo brasileiro (KILL, 2016).  A Lei 12.608/2012 institui a obrigação das três esferas 

do governo, União, Estados e Municípios, a adotar as competências cabíveis para 

preparar o planejamento de acordo com pesquisas e estudos sobre as áreas de risco, e 
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também planos e estudos para o preparo dos municípios em ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação, com o objetivo de minimizar os 

resultados causados pelos desastres (BRASIL, 2012). 

Os principais objetivos são os de disseminar jurisdições entre as esferas do 

governo e de modificar o Estatuto da Cidade, determinando que todos os municípios 

devam mapear as áreas de risco através das cartas geotécnicas. Devem, ainda, realocar 

moradores em áreas de risco, bem como regularizar os assentamentos urbanos.  

2.3. Desastres Naturais de maior ocorrência no NEB 

2.3.1. Estiagem e Seca 

 A seca é um fenômeno climatológico que ocorre pela falta de precipitação 

pluviométrica (chuva) e caracteriza-se por provocar uma redução drástica das reservas 

hídricas, em uma determinada região, por um longo período. Já a estiagem é um período 

de baixa pluviosidade ou a sua ausência, ocorre quando a perda de umidade do solo é 

superior à sua reposição (CASTRO et al., 2003; GRIGOLETTO et al., 2016). 

 Segundo a Defesa Civil, as secas e estiagens são definidas por períodos 

prolongados de baixa ou ausência de chuvas por uma faixa de tempo, de maneira que a 

falta de precipitação volumétrica gere desequilíbrio na região de ocorrência (BRASIL, 

2014). 

 Caracterizada como um desastre natural de início lento, a seca é geralmente 

descrita como um fenômeno sorrateiro. Esta pode ser vista como uma irregularidade em 

relação às condições climáticas de longo prazo das variáveis como precipitação, 

umidade do solo, água subterrânea e vazão fluvial. A seca e a escassez de água 

colaboram para a desertificação, mas as principais consequências são o sobrepastoreio, 

o aumento da frequência de incêndios, o desmatamento e/ou extração exagerada das 

águas subterrâneas (NYS, ENGLE E MAGALHÃES, 2016). 

 Segundo Castro (1997) e Kobiyama et al. (2006), a classificação das secas 

ocorrem principalmente de duas formas, são: climatológicas, causadas pela influência 

da falta de chuvas, e hidrológicos, causado pela escassez de água nos estoques 

marítimos e baixa umidade do solo. 
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2.3.2. Inundações 

Inundação, popularmente conhecida também como enchente é a submersão de 

áreas além dos limites cabíveis de um curso de água em zonas que naturalmente não 

apresentam submersão. O transbordamento é gradual, ocasionado por uma série de 

chuvas prolongadas na bacia hidrográfica (BRASIL, 2014). 

Segundo Kobiyama et al. (2006), as inundações são definidas pelo aumento do 

nível dos rios além da sua vazão normal, ocorrendo o transbordamento de suas águas 

sobre as áreas ao seu entorno, estas sendo caracterizadas como áreas de risco. Castro et 

al. (2003) acrescentam que normalmente, as inundações causam muitas perdas materiais 

e, algumas vezes, até óbito, principalmente às populações mais vulneráveis. 

Souza (1998) afirmou que as inundações estão de acordo com a quantidade e 

intensidade da precipitação atmosférica. Dessa forma, Tominaga, Santoro e Amaral 

(2009) descreveram que magnitude e frequência das inundações ocorrerem em função 

da intensidade e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do 

nível de saturação do solo e das propriedades morfométricas e morfológicas da bacia de 

drenagem. Além dos aspectos locais, como o sistema de drenagem urbana, 

impermeabilização e uso/cobertura do solo urbano.  

2.3.3. Enxurradas 

A enxurrada é caracterizada como o escoamento superficial centralizado e com 

alta energia de transporte, que pode ou não estar próximo a áreas de domínio dos 

processos fluviais. É ocasionadas a partir de chuvas intensas e concentradas, que 

ocorrem com maior frequência em terrenos com alta declividade natural (BRASIL, 

2014). 

Segundo Bertoni & Lombardi Neto (1990), o volume e a velocidade das 

enxurradas dependem inteiramente do grau de declive da vertente. Por exemplo, se o 

declive do terreno aumenta quatro vezes, a velocidade do fluxo do escoamento 

superficial aumenta duas vezes e a capacidade erosiva quadruplica. 

Chuvas intensas e longas favorecem a saturação dos solos, potencializa o 

escoamento superficial e a concentração de água. A cobertura vegetal tem relevância no 
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que diz respeito à retenção de água no solo, diminuindo a velocidade de escoamento e 

consequentemente as taxas de erosão (TOMINAGA, SANTORO & AMARAL, 2009). 

2.3.4. Movimentos de Massa 

Considerado como evento de origem geológica, os movimentos de massa são 

caracterizados por descidas de solos e rochas, sobre efeito gravitacional, potencializados 

pela ação da água, principalmente em condições de precipitação intensas. Segundo a 

Codificação Brasileira de Desastres Naturais, os mesmos podem ser classificados em: 1) 

Queda, tombamento e rolamento; 2) Deslizamentos; 3) Corrida de massa e 4) 

Subsidência e Colapsos (BRASIL, 2014).  

As corridas de massa, também conhecidas por fluxo de lama e detritos, são 

eventos classificados como de rápida ocorrência, causados por uma grande quantidade 

de fluxo de água no solo proveniente de chuva forte, que liquefaz o material superficial 

que escoa encosta abaixo em forma de um material viscoso composto por lama e 

detritos rochosos. Apresenta um extenso raio de ações imediatas na sociedade com um 

alto poder destrutivo (BRASIL, 2014; CEMADEM, 2021).  

Diferentes fatores multidisciplinares, envolvendo fatores sociais, meteorológicos 

e políticos vem intensificando a ocorrência dos movimentos de massa. Com o intenso 

processo de urbanização das grandes cidades, vem se tornando cada vez mais presente a 

ocupação irregular de áreas com relevos acidentados, transformando o habitat natural 

através dos cortes de talude, aterros, desmatamentos entre outros. Dessa forma, com a 

alta variabilidade climática do território Brasileiro, que proporciona eventos de 

precipitação extrema, a interação destas diferentes características aumenta a 

vulnerabilidade das populações (FERNANDES et al., 2001; SEPÚLVEDA E PETLEY, 

2015). 

 

2.4. Vulnerabilidade aos desastres naturais  

Para compreender os desastres naturais, antes ou após a sua ocorrência, é de 

fundamental importância à concepção das condições de vulnerabilidade dos locais 

analisados. Esses estudos facilitam o entendimento acerca da situação real em que se 

encontra a sociedade (RIBEIRO, 2016). Licco (2013) definiu resumidamente o termo 
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vulnerabilidade como “um conjunto de fatores que podem diminuir ou aumentar os 

efeitos do contato com os perigos a que o ser humano, individualmente ou em grupo, 

está exposto nas diversas situações da sua vida como, por exemplo, uma enchente, um 

assalto, a perda do emprego, uma doença, entre outras”. A procura por estudos e 

pesquisas que priorizam a política de adaptação aos desastres surgiu a partir da 

conscientização da ameaça dos extremos climáticos e seus impactos (NELSON et al., 

2010). 

De acordo com Adger (2006), o conceito de vulnerabilidade se define pela união 

de um ou mais, dos seguintes fatores: exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa 

ou de resposta do sistema. O estudo desses fatores permite uma maior percepção dos 

impactos causados e a avaliação da vulnerabilidade da sociedade a determinadas 

questões ambientais. Dessa forma, a vulnerabilidade pode ser compreendida em função 

de três dimensões: risco, susceptibilidade e capacidade de adaptação (CARDONA, 

2004; SENA et al., 2017). O risco é a relação entre a probabilidade de ocorrência dos 

eventos naturais, frente às consequências deixadas para a sociedade e organizações. A 

susceptibilidade refere-se à magnitude na qual a sociedade exposta pode sofrer danos ou 

ser afetada por perturbações, determinadas pelas condições intrínsecas no ambiente. E a 

capacidade adaptativa é a habilidade que a sociedade tem de reagir para acomodar os 

estresses ambientais, ou de outras naturezas, na condição de lidar e se restabelecer após 

a ocorrência de um episódio adverso (CONFALONIERI et al., 2016; DUVAL, 2018). 

A vulnerabilidade, portanto, é compreendida como a capacidade ou incapacidade 

do meio natural a resistir e a se recuperar, após a ocorrência de impactos, considerados 

normais ou anormais. O desenvolvimento e fortalecimento da sociedade, tornando-a 

mais resiliente, envolvem mudanças de conceitos e padrões cognitivos, ou seja, a 

interpretação dos eventos ao redor, e de políticas e ações que influenciam nos aspectos 

básicos de vida como: renda, alimentação, educação, saúde, moradia, entre outros. 

Na busca por respostas aos impactos dos desastres naturais, as pesquisas técnico-

cientifica que visam dimensionar a adaptação da sociedade, passaram a ter maior 

importância diante da ameaça climática (LUERS et al., 2003; NELSON et al., 2010). Os 

avanços de temas relacionados à vulnerabilidade da sociedade de maneira teórica e 

metodológica deram lugar a duas abordagens: a relação humana-ambiente, que se 

caracteriza pelo estudo de processos ambientais que tomam proporções globais, 
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especialmente mudanças climáticas abruptas e o local de ocorrência desses impactos 

(FORD et al., 2006), e; a relação risco-perigo, que se baseia na preocupação com os 

riscos e desastres naturais, relacionados com a resiliência, englobando uma gestão de 

emergências e riscos a mitigação (AHMED et al., 2009). Dessa forma, a primeira linha 

de pesquisa aborda as relações ambientais, representada pelos espaços susceptíveis, e a 

segunda restringe-se aos aspectos sociais, considerando a vulnerabilidade da sociedade. 

Uma vez que ocorre um desastre natural, a atuação de ambas as abordagens é 

necessária, através da exposição da sociedade e a capacidade de adaptação ou 

resiliência, que requer pesquisas, tanto ambientais como sociais, uma vez que estas se 

complementam (SILVA, 2014). Dessa forma, o desenvolvimento de indicadores de 

vulnerabilidade baseia-se na tentativa de avaliar as desigualdades sociais e ambientais, 

como forma de minimizar os riscos e a ocorrência dos desastres, como apresentado por 

Confalonieri (2007), Confalonieri e Barata (2011) e Silva (2014). 

2.5.  Influência dos sistemas atmosféricos e eventos extremos na região Nordeste 

do Brasil 

A região tropical é influenciada por diversos sistemas meteorológicos que atuam 

em diferentes níveis espaciais e temporais que podem levar à ocorrência de precipitação 

(BARROS E OYAMA, 2010). Entender o comportamento dos sistemas meteorológicos 

é necessário para compreender a dinâmica das chuvas, considerando que as ocorrências 

dos DN no NEB ocorrem a partir da falta ou excesso de precipitação.  

A administração dos recursos hídricos na região semiárida depende muito da 

variabilidade do clima, em especial a distribuição de chuvas. Com o aumento da 

variabilidade climática, consequentemente cresce a vulnerabilidade de um sistema 

ecológico e aumentam também as incertezas no processo de administração da água 

(MARENGO et al., 2010). 

O NEB ocupa 1.600.000 km² do território nacional, apresentando alta 

variabilidade de precipitação volumétrica. A precipitação é extremamente importante, 

pois influencia em diversos setores da atividade humana, como agricultura, pesca, 

pecuária e no abastecimento de água para o consumo humano (SILVA, PEREIRA & 

ALMEIDA, 2012).  
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As variabilidades intra e interanual na precipitação são provocadas por 

diferentes sistemas atmosféricos que atuam na região Nordeste do Brasil (FERREIRA E 

SILVA MELO, 2005). Alguns sistemas são essenciais para a determinação da 

variabilidade interanual, são estes os fenômenos El Niño e La Niña, e os intra-anuais, 

sendo o caso da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), dos Vórtices Ciclônicos de 

Altos Níveis (VCAN), dos Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) quanto aos 

registros dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) e as Linhas de 

Instabilidades (LI) e os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL). 

As variações climáticas representam imensuráveis danos de várias formas, com 

perspectivas que afetam as populações no seguemento social e econômico. Dessa forma, 

o meio ambiente variável repassa à sociedade a sensação de insegurança e redução do 

padrão e da qualidade de vida da sociedade, com riscos de todas as intensidades, que 

podem variar de forma previsível a imprevisível, de acordo com o tipo de alarme que 

venha a ocorrer, originado pelos eventos climáticos extremos (SALGUEIRO, 2015). 

Esses eventos podem ser descritos como grandes alterações climáticas de um 

estado habitualmente moderado, dessa forma causando danos destrutivos: secas, 

estiagens, chuvas intensas, furacões, vendavais (MARENGO, 2009). Um extremo 

climático pode não ocorrer isoladamente num lugar, pode ter conexões com outros 

lugares e normalmente faz parte de um padrão global (DA SILVA DIAS, 2014). 

Segundo Sarewitz et al. (2000), evento extremo é definido como um evento que 

ocorre com raridade, caracterizando-se por ultrapassar a média e apresentarem maiores 

proporções ao que se está habituado. Os eventos climáticos extremos têm importância 

significativa no dia-a-dia das sociedades, quer seja por sua frequência e intensidade de 

ocorrência, quer seja pela vulnerabilidade socioambiental (DE OLIVEIRA, MAFRA & 

SOARES, 2012). 

O acontecimento de um evento extremo em áreas vulneráveis pode-se 

transformar em um desastre natural, logo as interações entre o evento e a sociedade 

caracterizam as ocorrências dos DN. Caso os eventos climáticos extremos não 

ocorreram em áreas vulneráveis e não levem prejuízos à sociedade, estes não se 

caracterizam como desastre natural, entretanto, todos os registros de DN são causados 

por um desequilíbrio natural classificado como evento extremo. Na ocorrência dos DN, 
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é necessário um evento natural como fenômeno deflagrador, que proporciona o cenário 

de exposição aos riscos e que, dessa forma, modificam a situação ambiental nos locais 

de ocorrência. Dessa forma, o monitoramento da ocorrência dos eventos extremos e a 

descrição minuciosa da sua intensidade e variabilidade espacial, têm possibilitado a 

realização de ações de prevenção e mitigação dos efeitos dos DN. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo foi desenvoldo com intuito de identificar os padrões espaço temporal 

dos eventos de desastres naturais, com maior frequência na região Nordeste do Brasil, 

frente às condicionantes meteorológicas, sociossanintárias e populacionais. Para tanto, 

utilizou-se da metodologia de lógica fuzzy, conhecida como Grade of Membership.  A 

referida pesquisa poderá subsidiar os gestores na elaboração de politicas públicas e 

distribuição dos recursos hídricos para a Região. Poderá auxiliar no direcionamento das 

politicas sociais e ambientais de localidades, priorizando áreas de maior fragilidade e 

exposição aos desastres considerados no estudo. Espera-se que esta pesquisa possibilite 

melhor adaptação da sociedade visando à mitigação de ocorrências desses eventos de 

DN.  
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Resumo 

 

Nas últimas décadas (90 e 2000), houve uma evolução na intensidade e na extensão 

espacial dos registros de ocorrências dos desastres naturais no Brasil. Identificar fatores 

e características associados às ocorrências desses eventos torna-se cada vez mais 

indispensável para orientar políticas públicas eficazes no sentido de mitigar as 

consequências adversas da ocorrência do desastre para uma sociedade. Objetiva-se, 

neste estudo, caracterizar a ocorrência dos desastres naturais das mesorregiões do 

Nordeste do Brasil, a partir dos aspectos meteorológicos e sociosanitários, considerando 

o período de 1991 a 2013. Utilizou-se a metodologia Grade of Membership, 

fundamentada na teoria de conjuntos nebulosos, que permite classificar as mesorregiões 

em múltiplos conjuntos com distintos atributos. A tipologia delineou três perfis 

extremos: o predominante extremo 1 agregou mesorregiões com moderada ocorrência 

de seca e enxurrada, condições favoráveis ao excesso de precipitação, melhores 

condições sanitárias e maior urbanização; o predominante extremo 2 tem como 

características elevados registros de secas e enxurradas, condições favoráveis ao déficit 

de precipitação, intermediárias condições sanitárias e moderada urbanização; e o perfil 

predominante extremo 3 apresentou mesorregiões com elevados registros de 

inundações, condições favoráveis ao excesso de precipitação, baixas condições 

sanitárias e menor urbanização.  

Palavras Chaves: Condições ambientais, Mesorregiões, Teoria de conjuntos nebulosos, 

Calamidades 
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Abstract / Resumen 

 

SANITARY, SOCIAL, AND METEOROLOGICAL ASPECTS AND NATURAL 

DISASTERS IN THE NORTHEASTERN REGION OF BRAZIL 

 

In recent decades (90 e 2000), the occurrence records of natural disasters in Brazil have 

been increasing both in intensity and spatial extension. Identifying factors and 

characteristics of these events has become indispensable to guide efficient public 

policies that minimize the consequences of a disaster for the society. This study aims to 

characterize the occurrence of natural disasters in the mesoregions situated in Brazil’s 

Northeastern region from sociosanitary and meteorological aspects during the period 

from 1991 to 2013. The grade-of-membership (GoM) method was utilized, based on 

fuzzy sets theory, which allows the classification of mesoregions in multiple groups 

with distinct features. Typology showed three extreme profiles: extreme predominant 1 

aggregated mesoregions with moderate occurrence of drought and flood, favorable 

conditions for rainfall surplus, best sanitary conditions and more urbanization; extreme 

predominant 2 has high drought and flood records, favorable conditions to rainfall 

deficit, intermediary sanitary conditions and moderate urbanization; and extreme 

predominant profile 3 showed mesoregions with high flood records, favorable 

conditions  to rainfall surplus, but low sanitary conditions and less urbanization.  

 

Keywords: Environmental conditions, mesoregions, Cloudy set theory, Calamities 

 

ASPECTOS SANITARIOS, SOCIALES, METEOROLÓGICOS Y DESASTRES 

NATURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE BRASIL 

 

En las ultimas décadas (90 y 2000) ha habido una evolución en la intensidad y extensión 

espacial de los registros de ocurrencia de desastres naturales en Brasil. Identificar los 

factores y características asociados a la ocurrencia de estos eventos se vuelve cada vez 

más indispensable para orientar políticas públicas efectivas a fin de mitigar las 

consecuencias adversas de la ocurrencia del desastre para una sociedad. El objetivo de 

este estudio es caracterizar la ocurrencia de desastres naturales en las mesorregiones del 

Nordeste de Brasil, desde los aspectos meteorológicos y socio-sanitarios, considerando 

el período de 1991 a 2013. Se utilizó la metodología de Grade of Membership, basada 

en la teoría de conjuntos nebuloso, que permite la clasificación de mesorregiones en 

múltiples conjuntos con diferentes atributos. La tipología delineó tres perfiles extremos: 

las mesorregiones agregadas del extremo 1 predominantes con ocurrencia moderada de 

sequía y escorrentía, condiciones favorables a precipitaciones excesivas, mejores 

condiciones sanitarias y mayor urbanización; el extremo predominante 2 se caracteriza 

por altos registros de sequías y escorrentías, condiciones favorables para el déficit de 

precipitaciones, condiciones sanitarias intermedias y urbanización moderada; y el perfil 

de predominio extremo 3 presentó mesorregiones con altos registros de inundaciones, 

condiciones favorables a precipitaciones excesivas, menores condiciones sanitarias y 

menor urbanización.  

Palabras clave: Condiciones ambientales, Mesorregiones, Teoría de conjuntos difusos, 

Calamidades 

 

 



41 

 

3.1.  INTRODUÇÃO 

Os desastres naturais são caracterizados pela interrupção no funcionamento 

habitual de uma comunidade, ocasionando perdas humanas, materiais e/ou ambientais, 

excedendo a capacidade da sociedade afetada em responder e atender as consequências 

com eficácia frente aos eventos naturais, que interagem com as condições de 

vulnerabilidade social (FIELD et al., 2012; TRAJBER et al., 2017).  Neste sentido, faz-

se necessário considerar uma combinação de fatores com características físicas, sociais 

e políticas que combinados podem se estabelecer como condições de risco aos desastres 

(NARVÁEZ et al., 2009; DE ALMEIDA et al., 2016). 

O Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (EM-DAT), em 2018, 

constatou em seus registros que a intensidade e a extensão espacial dos desastres 

naturais estavam aumentando ao longo do tempo (BLOOM e KHANNA, 2007; 

LEISEROWITZ, 2012). O relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), de 2013, alertou que a frequência e intensidade dos desastres naturais tendem a 

crescer ou se intensificar com o processo de mudanças ambientais e climáticas globais. 

No Brasil, os registros de desastres naturais vêm se tornando cada vez mais 

frequentes. Importantes centros de estudos nacionais, como o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil – CEPED evidenciam esse incremento ao 

longo da série histórica dos dados nas últimas décadas, correspondendo ao período de 

1990 a 2013. Apesar de ser considerado um país estável no que diz respeito aos 

terremotos, tsunamis, vulcões e outros fenômenos que apresentam um alto poder 

destrutivo em todo mundo, vem ocorrendo uma intensificação dos prejuízos causados 

por fenômenos de eventos extremos provocando escassez ou excesso de chuvas que se 

pode está vinculada à ausência de planejamento urbano adequado (CEPED, 2013; 

UFSC, 2014). 

 Vários estudos assinalam que a maioria dos desastres registrados no Brasil são 

provenientes de episódios ocasionados pelo déficit de precipitação em um determinado 

período, o que ocasiona as estiagem e secas (SILVA et al., 2013), bem como as chuvas 

prolongadas ou chuvas excepcionais e concentradas que ocasionam eventos de 

inundação, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra, chegando a ocasionar 

mortes, impactos à saúde, danos ao meio ambiente, interrupção dos serviços e distúrbios 

sociais e econômicos (TOMINAGA, 2009; BRASIL, 2012, MOURA et al., 2010). 
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No período entre 1990 a 2015, o Brasil apresentou a maior parcela dos desastres 

de origem climatológica e hidrológica, sendo que as enxurradas e inundações 

corresponderam a 25% dos registros (CEPED, 2012; BRASIL, 2016) e foram 

responsáveis por: 40,3% dos afetados, 44,8% da mortalidade, 63,5% da morbidade e 

67,5% das pessoas expostas, principalmente desalojadas e desabrigadas (FREITAS et 

al., 2014). Em 2014, o país foi classificado entre os 10 primeiros com maior número de 

vítimas e danos ocasionados por eventos de ordem climatológica, como é o caso das 

ocorrências de seca que se destacaram entre os eventos em nível mundial, como 

apresentado pelo Annual Disaster Statistical Review (2015). 

O Nordeste do Brasil é uma das regiões com maiores ocorrências de desastres 

naturais, correspondendo a 40% do total de registros do país, sendo que destes, 78% 

estão relacionados à estiagem/seca, seguida das inundações com 21% (BRASIL, 2016). 

Em 2013, 75% dos municípios da região do Nordeste Brasileiro (NEB) foram atingidos 

pela estiagem, sendo uma das piores dos últimos 50 anos (FREITAS et al., 2014). Outro 

comportamento observado é que as cidades litorâneas do NEB apresentaram maior 

frequência de desastres do tipo hidrológico (SOUZA et al., 2012), com chuvas intensas 

que registraram acima de 60 mm/dia e chuvas torrenciais com acumulados acima de 100 

mm/dia, que se agravaram com a vulnerabilidade socioambiental, resultando em 

desastres com efeitos negativos sobre a população (OLÍMPIO et al., 2013).   

A magnitude do impacto destes eventos depende da intensidade dos fenômenos 

meteorológicos, climáticos, geológicos e do desenvolvimento econômico da região, bem 

como, dos investimentos e articulações das políticas públicas utilizadas para a 

prevenção (KOUSKY, 2012). Dessa forma, a ocorrência dos eventos de desastres 

naturais (DN) está diretamente associada aos termos perigo, risco e vulnerabilidade 

(MARCELINO, 2005). 

No que se refere ao perigo, deve-se levar em consideração todo processo ou 

evento que ocorre naturalmente ou induzido pelo homem, com potencialidades de gerar 

danos e prejuízos à sociedade (IWAMA, et al., 2016). Essas ameaças podem ser 

separadas em riscos humanos (conflitos, acidentes técnicos) e perigos naturais 

resultantes de causas climáticas, tectônicas ou biológicas (inundações, secas, 

terremotos, epidemias entre outros). Estes classificam-se como eventos extremos que 
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podem criar riscos e potencialmente se transformar em desastres se os elementos 

expostos forem vulneráveis (DAO e PEDUZZI, 2004).  

O risco está relacionado à probabilidade de ocorrência de um evento e aos danos 

resultantes do perigo natural e/ou da ação do homem, frente às condições de 

vulnerabilidade apresentadas na sociedade (UNISDR, 2009; IWAMA, et al., 2016), 

gerando consequências danosas ou perda esperada de vidas, feridos, propriedades e 

atividades econômicas e/ou ambientais afetadas, resultantes da interação entre perigo e 

vulnerabilidade. De acordo com Marchezini et al. (2017), os desastres causam perdas e 

danos às populações e ao meio ambiente, afetando a saúde, a qualidade da água e dos 

alimentos, como também a infraestrutura por meio de moradias, hospitais e transportes, 

tudo devido ao impacto do perigo (TOMINAGA, 2009). 

O aspecto da vulnerabilidade apresenta múltiplas características que podem 

identificar condições de fragilidade dos indivíduos, famílias ou comunidades, as quais 

estão ligadas às particularidades dos indivíduos ou grupos, relativas ao meio social nas 

quais estão inseridos (WISNER et al., 2004; ADGER, 2006; ADGER et al., 2009). 

Trata-se de um conjunto de condições sociais, econômicas, políticas, culturais, técnicas, 

educativas e ambientais que deixam as pessoas ou populações mais expostas ao perigo 

(MARCHEZINI et al., 2017), abordando-se as características dos indivíduos em 

antecipar, lidar, resistir e recupera-se de evento climático (CUTTER, 1994).  

Diante do exposto, objetiva-se caracterizar à ocorrência dos desastres naturais 

das mesorregiões do Nordeste do Brasil, a partir dos aspectos meteorológicos e 

sociosanitários, considerando o período de 1991 a 2013. O estudo visa identificar os 

diferenciais na região Nordeste, apontando áreas que apresentem condições climáticas e 

sociosanitárias mais precárias e maiores riscos de desastres. Desta forma, os resultados 

poderão subsidiar os gestores no direcionamento dos recursos e de politicas públicas 

nestas áreas para a mitigação dos efeitos causados por estes eventos. 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A região Nordeste do Brasil (NEB) está localizada entre 1°N 18°S e 34,5°W 

48,5°W, classificada como latitudes tropicais, apresentando uma extensão territorial de 
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1.558.196 km² que representa uma área de aproximadamente 18,2% do território 

brasileiro. Tratando-se da distribuição populacional em jurisdição nacional, representa 

27,6% de indivíduos brasileiros que residem nessa área, sendo assim a segunda maior 

região em população, correspondendo a 53.081.950 habitantes (IBGE, 2010; 2016).  

A região é composta por 1.794 municípios compreendidos em nove unidades da 

Federação, onde as unidades de análise para o estudo em questão referem-se à divisão 

geográfica de 42 mesorregiões administrativas, distribuídas em: Alagoas (3), Bahia (7), 

Ceará (7), Maranhão (5), Paraíba (4), Pernambuco (5), Piauí (4), Rio Grande do Norte 

(4) e Sergipe (3) (Figura 1).  

O Nordeste Brasileiro apresenta alta variabilidade climática que envolve desde 

regiões semiáridas, com regime de precipitação acumulada anual inferior a 500 mm, até 

regiões úmidas que apresentam altos índices de precipitações anuais, chegando a 

quantitativos em média de 1.500 mm, nas regiões litorâneas e norte da região. A alta 

variabilidade intra e inter anual da precipitação é ocasionada por diferentes sistemas 

meteorológicos atuantes na região do NEB devido à sua grande extensão territorial 

(MOURA E SHUKLA, 1981; RAO et al., 2016; OLIVEIRA et al. 2017). 

 

Figura 1- Região Nordeste do Brasil – NEB e suas respectivas mesorregiões. 
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3.2.2. Base de dados 

 Os dados sobre os registros das ocorrências dos DN utilizados nesse trabalho 

foram oriundos do Centro de Estudo em Pesquisa de Desastres Naturais (CEPED) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que disponibiliza as observações para 

as respectivas Unidades da Federação. Os mesmos foram digitalizados em nível 

municipal e, em seguida, agrupados por mesorregiões do NEB, sendo considerados no 

estudo os desastres de maior ocorrência no período de 1991 a 2013, classificados como 

Estiagem/Seca, Enxurradas e Inundações. 

 As observações de precipitação são resultantes da parceria entre a Universidade 

do Texas e a Universidade Federal do Espirito Santo, com metodologia descrita por 

Xavier et al. (2016). O estudo desenvolvido para o Brasil gerou dados com alta 

resolução (0,25º×0,25º) para diferentes variáveis meteorológicas, sendo essas: 

precipitação (mm), evapotranspiração (mm), temperatura máxima (°C) e mínima (°C), 

radiação solar (W), umidade relativa (%UR) e velocidade do vento (m/s). Os dados 

utilizados em seu estudo foram provenientes de 3.625 pluviômetros e 735 estações 

meteorológicas no período de 1980 a 2013, utilizando diferentes técnicas de 

interpolação, que foram analisadas e validadas sob analíses. Os dados são de livre 

acesso e se encontram disponíveis em: https://utexas.box.com/Xavier-etal-IJOC-DATA.  

 Assim, para o presente estudo, utilizaram-se os dados de precipitação referente a 

um ponto de grade para cada município presente na região do NEB, e posteriormente 

foram estimadas as médias, para os pontos que se encontravam inseridos dentro das 

respectivas mesorregiões do Nordeste Brasileiro, obtendo-se a precipitação média para 

cada uma das unidades em análise. 

 No estudo, utilizaram-se, como variáveis de análise, 04 índices de extremos 

climáticos (Quadro 1) entre os 27 disponíveis, escolhidos por apresentarem uma maior 

relação com os desastres, sendo estes relacionados aos extremos de precipitação. Estes 

dados foram obtidos pelo Climdex, desenvolvido por Zhang e Yang (2004) e 

gerenciados pelos pesquisadores do Centro de Pesquisa em Mudanças Climáticas 

(CCRC) da University of New South Wales (UNSW) e demais parceiros e 

colaboradores. Os dados são de domínio público e disponível em: 

http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/software.shtml. 

https://utexas.box.com/Xavier-etal-IJOC-DATA
http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/software.shtml
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 Os dados sobre as características populacionais e sociosanitárias foram obtidos 

do Censo Demográfico do Brasil de 2010 e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Selecionaram-se variáveis (Quadro 1) com o intuito de 

buscar potenciais fatores sociais que permeiam os rios de cada região aos desastres 

naturais como as condições sociosanitárias. 

Quadro 1 – Identificação e descrição das variáveis do estudo compreendendo os tipos de 

desastres, variáveis climatológicas e sociosanitárias.  

Variável Descrição 

Estiagem/Seca Número de ocorrências de estiagem/seca 

Inundações Número de ocorrências de inundações 

Enxurradas Número de ocorrências de enxurradas 

CDD 
Número máximo de dias consecutivos com 

precipitação inferior a 1 mm  

CWD 
Número máximo de dias úmidos consecutivos, 

superior ou igual a 1 mm 

R95p Precipitação anual que excedeu o percentil 95 

PRCPTOT Precipitação total em dias úmidos 

Abastecimento de água 
Percentual de domicílios com abastecimento de 

água inadequado  

Esgotamento sanitário 
Percentual de domicílios com esgotamento 

sanitário inadequado 

Coleta de Lixo 
Percentual de domicílios com coleta de lixo 

inadequada 

População urbana Percentual da população residente na área urbana 

 

Para a construção da tipologia proposta, consideraram-se as onze variáveis 

descritas no Quadro 1 e para classificá-las utilizou-se a metodologia das separatrizes, a 

fim de realizar a categorização para cada um dos parâmetros em análise em quatro 

níveis obtidos dos quartis, atribuindo-se aos piores indicadores às maiores classes da 

classificação.  

3.2.3. MÉTODOS  

3.2.3.1. GRADE OF MEMBERSHIP (GOM) 

 Com intuito de identificar os perfis de vulnerabilidade aos desastres naturais no 

NEB, utilizou-se da metodologia Grade of Membership (GoM), fundamentada na teoria 

de conjuntos nebulosos de Zadeh (1965) e utilizada na modelagem multidimensional de 

dados discretos (MANTON et al., 1994). Essa metodologia destaca-se por levar em 
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consideração, em sua estruturação de análise, que os indivíduos ou eventos analisados, 

neste caso as mesorregiões, não pertençam apenas a um único perfil/grupo formado, 

mas sim a múltiplos conjuntos com distintos atributos. 

 Utilizando-se o método da máxima verossimilhança, com base nas variáveis de 

características individuais das mesorregiões, são definidos os perfis extremos e os seus 

respectivos graus de pertencimento (MANTON et al., 1994; GUEDES et al., 2016). A 

função de verossimilhança é dada por: 

                   

 

   

 

      

   

 

   

 

   

 

sendo: I o número de observações na amostra; J o número de variáveis incluídas;    o 

número de categorias de cada uma das J variáveis e K o número de perfis extremos.  

 Essa função permite estimar os dois tipos de parâmetros, o de descrição e o de 

classificação dos indivíduos em seus respectivos perfis formados. As características que 

definem as descrições dos perfis são obtidas a partir da comparação entre as estimativas 

de      e as frequências marginais dos resultados de uma categoria de resposta l a uma 

variável j, fornecendo a probabilidade de cada categoria das respectivas variáveis j em 

cada um dos perfis k, definindo-se assim as particularidades predominantes nos perfis 

extremos k. A disposição das mesorregiões foi baseada no grau de pertinência     para 

cada indivíduo em análise, ou seja, para cada mesorregião considerada no estudo foi 

estimado o grau de pertencimento ao k-ésimo perfil, podendo variar entre 0 e 1, em que 

a     
 
      para cada indivíduo  . Dessa forma, a mesorregião   não pertencerá 

apenas a um só conjunto, mas sim, parcialmente a múltiplos conjuntos/perfis com graus 

de pertinência diferentes para cada um.  

Construíram-se diferentes configurações de perfis, com base nos resultados 

estimados e, assim, estabeleceram-se três configurações distintas que permitam 

caracterizar a incidência de desastres naturais para as mesorregiões em estudo, segundo 

os atributos climáticos, sociosanitários e populacional. A caracterização dos perfis de 

acordo com a metodologia GoM é estabelecida por meio da comparação dos valores de 

referência, obtidos a partir da razão entre os valores de      e as frequências percentuais 

respectivas a cada uma das categorias das variáveis. Dessa forma, o valor estimado na 
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razão deve ser superior a 1,4 para que a categoria em análise seja característica 

integrante do respectivo perfil. Subsequentemente, procedeu-se ao enquadramento das 

microrregiões nos perfis dos grupos formados, utilizando-se como critério de 

pertencimento a metodologia de Guedes (2010) na qual: 1) tipo puro do perfil extremo 

k:                          2) tipo misto:                    

                                    ; 3) tipo amorfo: se     

                .  

3.2.3.2. TESTE DE KRUSKALL WALLIS 

Com o objetivo de verificar se existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as medianas dos perfis criados com base no Grade of Membership (GoM), 

aplicou-se o teste estatístico de Kruskall Wallis nas variáveis contínuas. O teste não 

paramétrico é equivalente ao da Análise de Variância, porém adequado no caso dos 

pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias estarem comprometidos.  

 Baseado na ordenação (ranks) dos dados em cada um dos grupos em análise, o 

teste de Kruskall Wallis (1952) é utilizado quando se deseja testar a hipótese de que 

várias amostras têm a mesma distribuição. A estatística de teste é calculada por meio da 

seguinte equação:  

  
  

      
 

  
 

  

 

   

        

sendo: C o número de amostra,    o número de observações na i-ésima amostra, 

      é o número de observações em todas as amostras combinadas e    a soma dos 

ranks na i-ésima amostra. 

 Subsequentemente, para identificar as diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, empregou-se o teste não paramétrico de comparação múltipla de 

Nemenyi (1963), baseado na soma dos ranks. O teste consiste em realizar comparações 

em pares buscando o/os grupos que diferem entre si. 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O NEB no período de 1992 a 2013 registrou um quantitativo de 15.382 

ocorrências de desastres de origem natural de diversos tipos. Os (DN) de maior 
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frequência para a Região são classificados como Estiagem/Seca com mais de 12 mil 

registros contabilizando 78,5% dos casos, seguido das Enxurradas e Inundações, que 

correspondem a um total de 1.769 (11,5%) e 1.197 (7,8%) notificações de DN, 

respectivamente. Dessa forma, pode-se observar que estes eventos de maior frequência, 

em suas múltiplas classificações são potencializados através dos quantitativos 

pluviométricos, considerando o déficit ou excesso de precipitação.  

Freitas et al. (2014) e Alvalá et al. (2019) evidenciaram que a região apresentou 

o maior percentual de população exposta a áreas de risco aos desastres, além de ser 

caracterizada por grande vulnerabilidade socioambiental. Outros eventos com menor 

frequência são observados na Região, tais como: Alagamentos, Vendavais, Granizo, 

Movimentos de Massa, Erosão e Incêndios Florestais, que conjuntamente 

contabilizaram 336 eventos, o que corresponde a 2,2 % do total de registros.  

Durante os 22 anos considerados no estudo, pode-se observar um incremento 

crescente nos quantitativos analisados. Os eventos de estiagem e seca são recorrentes 

para todo o período em análise, principalmente quando observados os últimos dez anos, 

uma vez que, as ocorrências intensificaram-se ao longo dos anos, com valores mais 

expressivos observados nos anos de 1993, 2001, 2003, 2007 e 2012. Os tipos de 

desastres potencializados pelo excesso de precipitação apresentaram comportamentos 

bem similares uns dos outros em sua série, não sendo frequentes para a Região, 

destacando o ano de 2004 como atípicos, com altos registros de enxurradas e 

inundações e, posteriormente, os anos de 2008 e 2009.  

Marcelino (2006) mostrou a relação entre o aumento das ocorrências de 

desastres e o crescente aumento da população ao longo dos anos. Com o processo de 

urbanização, os indivíduos passaram a ocupar locais em áreas impróprias para moradia, 

o que os colocou em situação de vulnerabilidade, potencializando o risco aos desastres. 

No entanto, deve-se levar em consideração que ao longo dos anos os sistemas de 

informação vêm se aperfeiçoando e se tornaram mais eficientes e presentes, bem como 

o conhecimento e entendimento dos mesmos se ampliam dia após dia. Este fato pode 

também justificar o aumento de registros nas séries históricas estudadas. 

Considerando-se a distribuição espacial das ocorrências dos desastres naturais 

para as mesorregiões da região NEB, no período de 1992 a 2013, Figura 2, pode-se 
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identificar padrões distintos para cada uma das classificações em análise. Observou-se 

uma concentração dos registros de estiagem e seca, Figura 2 (a), em áreas localizadas 

mais ao centro do NEB, em que seu padrão configurado segue as características e 

particularidades correspondentes ao polígono de seca, mais conhecido como região 

Semiárida Brasileira. Como mostraram os estudos de Moura e Shukla (1996) e Marengo 

et al. (2011; 2017), esta região é marcada pela deficiência hídrica com a redução dos 

quantitativos pluviométricos e um clima com características áridas.  De acordo com 

Leite et al. (1993), as ações antrópicas também são fatores que potencializam o evento, 

por meio do uso inadequado dos recursos hídricos e do solo, a destruição da vegetação 

nativa e as queimadas. 

As Figuras 2 (b) e (c) apresentam a distribuição espacial para os eventos 

ocasionados pelo excesso de precipitação.  As ocorrências de enxurradas (Figura 2 - b) 

têm uma maior concentração nas mesorregiões localizadas no estado da Bahia, 

Pernambuco e Paraíba, sendo o estado do Ceará o menos afetado por eventos desta 

natureza.  A inspeção visual apresentada pelas ocorrências de inundações (Figura 2 - c) 

apresentou uma concentração dos eventos na parte ao norte da região do Nordeste 

Brasileiro, correspondendo às mesorregiões dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Piauí e Maranhão. 

Os eventos desta natureza apresentam alto poder destrutivo dependendo da 

forma com que atingem a população, acarretando, dependendo de sua intensidade, 

grande número de pessoas afetadas, como: desalojadas, desabrigadas e feridas, 

chegando até mesmo a ocasionar mortes e grandes impactos destrutivos na população. 

De acordo com o CEPED (2013), no período de 1991 a 2012, na região do NEB foram 

registrados 2.188.911 afetados e 27.405 entre desalojados e desabrigados por eventos 

desta classificação. Além disso, apresentaram uma tendência crescente em nível 

nacional, passando a média de 227 eventos/ano, no período de 1991 a 2001, para 504 

eventos/ano, entre 2002 a 2012. 
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Figura 2 – Distribuição espacial das ocorrências de desastres naturais para a região 

Nordeste do Brasil, no período de 1992 a 2013.  

 

As estatísticas de mínimo, máximo e separatrizes utilizadas para a categorização 

das variáveis no desenvolvimento da metodologia do GoM, são apresentadas na Tabela 

1. Tratam-se dos parâmetros meteorológicos e sociosanitários para o NEB, segundo as 

mesorregiões em análise. Os resultados permitiram concluir que há uma elevada 

variação quanto às condições climáticas da Região, apresentando um maior número de 

dias consecutivos secos (CDD) e uma menor frequência nos dias consecutivos úmidos 

(CWD), aonde os acumulados anuais de chuva vão desde 469,4 mm até 1.848,9 mm, 

com 50% das unidades tendo valores inferiores a 834,2 mm.  

Os indicadores sociosanitários apresentaram alta variação entre as mesorregiões. 

O percentual de domicílios com abastecimento de água inadequado varia desde 6,3% 

até 44,4%, com 50% dos domicílios tendo percentuais superiores a 15,5% de 

inadequação ao esgotamento sanitário e sendo a coleta de lixo o indicador que tem os 

maiores percentuais. Observando-se o percentual de população urbana, percebe-se que 

25% das mesorregiões apresentaram valores inferiores a 58,9% de urbanização, tendo 

mesorregiões com percentual de urbanização igual a 47,3% (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Descrição estatística dos indicadores de desastres, climáticos e 

sociosanitários para a região Nordeste do Brasil, considerando as mesorregiões.  

VARIÁVEIS MÍNIMO 
QUARTIS 

MÁXIMO 
1ºQ 2ºQ 3ºQ 

Seca 1,0 33,0 154,5 451,2 1.316,0 

Enxurradas 0,0 11,8 31,0 52,3 134,0 

Inundações 1,0 11,3 24,0 41,3 73,0 

Dias secos 12,5 28,4 46,6 68,3 118,9 

Dias úmidos 11,3 15,8 19,9 28,1 87,6 

Precipitação extrema (95p) 119,0 164,5 192,9 273,0 438,9 

Precipitação anual 469,4 731,6 834,2 1.197,4 1848,9 

Abastecimento de Água 6,3 23,3 26,0 32,2 44,4 

Esgotamento Sanitário 2,6 9,6 15,5 22,3 36,6 

Coleta de Lixo 4,6 22,7 32,7 40,2 55,9 

População Urbana 47,3 58,9 62,9 74,4 97,1 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as características que perfazem cada um dos três 

perfis, segundo as informações dos desastres naturais e aos parâmetros meteorológicos, 

sociais e sanitários.   

Tabela 2 – Frequências absolutas, relativas e estimativas do parâmetro de     , segundo 

os perfis de vulnerabilidade gerados pelo Grad of Membship , para a região do Nordeste 

Brasileiro  

Categorias 

 

Frequência Lambdas 

P/F (razão entre as 

probabilidades e a 

frequência marginal) 

n %                1 2 3 

 Ocorrências de Estiagem e Seca 

l1 11 26,2 0,331 0,000 0,539 1,3 0,0 2,1 

l2 10 23,8 0,669 0,000 0,327 2,8 0,0 1,3 

l3 10 23,8 0,000 0,432 0.134 0,0 1,8 0,6 

l4 11 26,2 0,000 0,568 0,000 0,0 2,2 0,0 

 
Ocorrências de Enxurradas 

l1 11 26,2 0,000 0,000 0,584 0,0 0,0 2,2 

l2 20 47,6 0,659 0,568 0,416 1,4 1,2 0,9 

l3 11 26,2 0,341 0,432 0,000 1,3 1,6 0,0 

 
Ocorrências de Inundações 

l1 11 26.2 0,149 0,406 0,335 0,6 1,5 1,3 

l2 20 47.6 0,638 0,599 0,000 1,3 1,3 0,0 

l3 11 26.2 0,213 0,195 0,635 0,8 0,7 2,4 

 
CWD – Dias consecutivos úmidos 

l1 11 26.2 0,000 0,606 0,000 0,0 2,3 0,0 

l2 10 23.8 0,298 0,394 0,000 1,3 1,7 0,0 

l3 10 23.8 0,393 0,000 0,351 1,7 0,0 1,5 

l4 11 26.2 0,309 0,000 0,649 1,2 0,0 2,5 

(continua) 
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(continuação) 

Categorias 
Frequência Lambdas 

P/F (razão entre as 

probabilidades e a 

frequência marginal) 

n %                1 2 3 

 
CDD – Dias consecutivos secos 

l1 11 26.2 0,591 0,161 0,000 2,3 0,6 0,0 

l2 10 23.8 0,409 0,164 0,416 1,7 0,7 1,8 

l3 10 23.8 0,000 0,355 0,169 0,0 1,5 0,7 

l4 11 26.2 0,000 0,708 0,000 0,0 2,7 0,0 

 
PRECPTOT – Precipitação acumulada anual 

l1 11 26,2 0,000 0,522 0,000 0,0 2,0 0,0 

l2 10 23,8 0,000 0,478 0,000 0,0 2,0 0,0 

l3 10 23,8 0,319 0,000 0,502 1,3 0,0 2,1 

l4 11 26,2 0,680 0,000 0,498 2,6 0,0 1,9 

 
R95p - Precipitação anual que excedeu o percentil 95 

l1 11 26,2 0,000 0,522 0,000 0,0 2,0 0,0 

l2 10 23,8 0,000 0,478 0,000 0,0 2,0 0,0 

l3 10 23,8 0,198 0,000 0,867 0,8 0,0 3,6 

l4 11 26,2 0,802 0,000 0,133 3,0 0,0 0,5 

 
Abastecimento de água inadequado 

l1 11 26,2 0,512 0,260 0,000 2,0 0,9 0,0 

l2 10 23,8 0,357 0,335 0,134 1,5 1,4 0,6 

l3 10 23,8 0,131 0,256 0,384 0,6 1,1 1,6 

l4 11 26,2 0,000 0,239 0,482 0,0 0,9 1,8 

 
Esgotamento Sanitário inadequado 

l1 11 26,2 0,828 0,159 0,000 3,2 0,6 0,0 

l2 10 23,8 0,172 0,185 0,388 0,7 0,8 1,6 

l3 10 23,8 0,000 0,501 0,000 0,0 2,1 0,0 

l4 11 26,2 0,000 0.1534 0.6116 0,0 0,6 2,4 

 
Coleta de Lixo inadequada 

l1 11 26,2 1,000 0,000 0,000 3,8 0,0 0,0 

l2 10 23,8 0,000 0,558 0,000 0,0 2,3 0,0 

l3 10 23,8 0,000 0,268 0,396 0,0 1,1 1,7 

l4 11 26,2 0,000 0,175 0,604 0,0 0,7 2,3 

 
População urbana 

l1 11 26,2 0,000 0,314 0,408 0,0 1,2 1,6 

l2 10 23,8 0,000 0,316 0,331 0,0 1,3 1,4 

l3 10 23,8 0,000 0,370 0,261 0,0 1,6 1,1 

l4 11 26,2 1,000 0,000 0,000 3,8 0,0 0,0 
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O perfil extremo do tipo 1 (P1) corresponde a mesorregiões do NEB que 

apresentaram as seguintes características:  

a) Dimensão desastres: caracterizam-se por registros considerados 

intermediários de desastres naturais classificados como “estiagem/seca” e 

“enxurradas”; 

b) Dimensão meteorológica: as mesorregiões que compõe o perfil apresentaram 

nível considerado baixo quando se analisa o indicador relativo ao número de 

dias consecutivos secos com precipitação diária abaixo de 1mm.  As 

mesorregiões mostraram maior peso nos níveis intermediários do indicador 

relativo ao número máximo de dias úmidos consecutivos superior ou igual a 

1 mm. Também caracterizam-se por elevados valores de precipitação anual 

excedendo o percentil 95 (extremos de chuva) e os altos quantitativos de 

precipitação anual; 

c) Dimensão sociossanitária: as mesorregiões revelaram os melhores 

indicadores de infraestrutura sanitária, ou seja, baixos percentuais de 

domicílios com o serviço considerados inadequados quanto ao abastecimento 

de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo, o que proporciona uma 

região com as melhores condições de moradia. Esse perfil caracteriza-se por 

congregar mesorregiões com os mais elevados percentuais de população 

urbana.   

Sobre as características do perfil extremo do tipo 2 (P2), os resultados 

apresentados na Tabela 2 permitem inferir que as mesorregiões que compõe esse perfil 

revelaram as seguintes características:  

a) Dimensão desastres: caracterizam-se por apresentar mesorregiões com alta 

concentração de registros de estiagem/seca, embora também revele elevada 

ocorrência de enxurrada. 

b) Dimensão meteorológica: agregam mesorregiões com níveis elevados de 

número de dias consecutivos secos com precipitação diária abaixo de 1mm e 

os menores valores do indicador número de dias consecutivos úmidos 

superior ou igual a 1 mm. Revelaram baixos valores de extremos de 
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precipitação anual excedendo o percentil 95 e baixas concentrações da 

precipitação acumulada anual.  

c) Dimensão sociosanitária: as mesorregiões revelaram nível intermediário de 

acesso aos serviços de infraestrutura sanitária. Nesse perfil, as mesorregiões 

obtiveram moderados percentuais de inadequação dos serviços: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Concentraram 

valores intermediários da variável “percentual da população residente na área 

urbana”. 

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que as mesorregiões que 

compõe o perfil extremo do tipo 3 (P3), apresentaram as seguintes características: 

a) Dimensão desastres: caracterizaram-se por elevadas ocorrências de 

inundações, mas também se caracterizaram por baixas frequências de 

secas/estiagem e enxurradas.  

b) Dimensão meteorológica: as mesorregiões revelaram características 

climáticas com níveis elevados do número máximo de dias úmidos 

consecutivos superior ou igual a 1 mm. Também se caracterizou por áreas 

com valores intermediários dos indicadores: número de dias consecutivos 

secos com precipitação diária abaixo de 1mm, precipitação anual que 

excedeu o percentil 95 e a precipitação anual.  

d) Dimensão sociosanitária: congregaram mesorregiões que se caracterizaram 

pelas maiores limitações, tratando-se da dimensão sociosanitária, com altas 

concentrações de inadequação das condições de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. Também, este perfil compreende 

mesorregiões com menores percentuais da população residente na área 

urbana em comparação às mesorregiões que compõem os demais perfis. . 

Além dos três perfis predominantemente puros (P1, P2 e P3) determinados, 

foram identificados quatro perfis mistos (PM1-3, PM2-3, PM3-2 e PM3-1) com 

mesorregiões que apresentaram predominância de um determinado perfil e 

características associadas a um dos outros extremos. Além de um perfil amorfo, que não 

teve predominância em nenhum dos perfis puros configurados no estudo. 
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O comportamento das médias para as variáveis climáticas, sociosanitárias e 

populacionais, com suas respectivas significâncias dos testes aplicados, constataram 

diferenças estatisticamente significativas entre os perfis formados, sejam estes puros ou 

mistos (Tabela 3).   

Tabela 3 – Médias das variáveis em análise segundo os perfis de vulnerabilidade 

formados pelo GoM e resultados dos testes estatísticos de comparação de grupos. 

Variáveis 
Perfis 

Valor-p 
P1 P2 P3 PM 1-3 PM2-3 PM3-2 PM 3-1 Amorfo 

Estiagem/Seca 46,6a 501,9b 72,2a 82,0a 214,2b 451,3b 14,0 363,0 0,0013* 
Enxurradas 55,9a 51,0a 23,7b 68,0a 9,3b 7,0b 36,0 38,0 0,0099* 
Inundações 13,9a 24,9a 34,2a 29,0a 27,8a 43,0b 36,0 66,0 0,0032* 
Dias secos 27,4a 54,8b 58,5b 36,9a 68,2b 80,1b 20,3 62,6 0,0223* 
Dias úmidos 23,2a 16,1b 48,1a 23,9a 19,7b 24,3a 87,6 34,6 0,0003* 
Precipitação 
extrema 

310,0a 156,6b 266,7a 255,3a 194,0ab 167,4ab 326,6 241,8 < 0,0001* 

Precipitação 
anual 

1.290,0a 692,2b 1.348,0a 1.068,5a 883,7ab 801,4ab 1.670,0 1.145,0 < 0,0001* 

Abas. de Água 15,8a 30,2b 30,2b 25,7ab 22,6ab 33,9b 32,3 13,3 0,0149* 
Esg.  Sanitário 9,5a 16,5b 27,9c 7,2a 16,8b 15,9b 23,9 16,1 0,0280* 
Coleta de Lixo 11,9a 32,6b 44,1b 9,9a 35,7b 40,3b 40,4 26,9 0,0006* 
Pop. Urbana 89,2a 62,1b 61,6b 85,0a 59,7b 56,3b 64,1 78,1 0,0007* 

* Valor-p do teste estatístico de Kruskall Wallis ao nível de significância de 5%. 

*Valores seguidos das mesmas letras nas linhas, não apresentam diferença significativa ao teste de 

comparação múltipla de Nemenyi. 

 

No perfil 1, como mencionado, predominaram os eventos de enxurradas, com 

média de 55,9 eventos, 46,6 estiagens/secas e 13,9 inundações. Esta predominância de 

enxurradas pode ser favorecida pelas condições meteorológicas extremas da região, pois 

apresentaram quantitativos pluviométricos anuais em torno 1.290 mm, 5% de chuvas 

que superam 310 mm, além de em média apresentarem apenas 27,4 dias consecutivos 

secos. O referido perfil apresentou as melhores condições sociosanitárias, expressando 

os menores percentuais médios de domicílios inadequados para o NEB, considerando o 

abastecimento de água (15,8%), esgotamento sanitário (9,5%) e coleta de lixo (11,9%) e 

em média 89,2% de população urbana, concentrando, portanto, os maiores aglomerados 

urbanos: as regiões metropolitanas. Este fato contribui para melhores condições sociais 

e, assim, oferece maior capacidade adaptativa aos episódios adversos.  

Em estudos desenvolvidos por Da Silva et al. (2019), analisando índices de 

extremos climáticos para o NEB, detectaram tendências positivas de extremos de 

precipitação para essa região, na qual Salvador e Recife são as capitais com maior 

número de residentes que vivem em áreas de risco na região (CEMADEN, 2018). De 

acordo com Ramos (1975), Moron (2007) e Santos et al. (2016), os principais sistemas 
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causadores de precipitação intensa na região referem-se a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), os Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), as Frentes frias e os 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), ocasionando muitas vezes enxurradas e 

inundações.  

Ainda em relação ao perfil predominante 1, observaram-se as melhores 

condições sanitárias, uma vez que a maioria das capitais localizam-se na região 

analisada, apresentando melhores condições socioeconômicas, concentrando uma 

proporção de domicílios com acesso à rede geral de água, à coleta de lixo e ao 

esgotamento sanitário, além do maior contingente populacional. Entretanto, Tucci 

(2003) revelou em seus estudos que a urbanização potencializa desequilíbrios naturais 

que podem favorecer a ocorrência de enchentes/inundações e ao incremento de doenças 

de veiculações hídricas. Uma vez que, com a superlotação dos centros urbanos, os 

indivíduos tendem a ocupar espaços de forma imprópria para habitação, concentrando-

se em áreas inapropriadas no entorno, acaba favorecendo a criação de regiões 

periféricas com condições sociais precárias. 

No perfil extremo 2, o desastre de maior prevalência foi a estiagem/seca e de 

enxurradas, com uma média de 501,9 e 51,0 eventos, respectivamente, e menores 

ocorrências de inundações (24,9 eventos).  As condições meteorológicas favoreceram ao 

déficit de precipitação, com médias de 54,8 dias consecutivos secos, 16,1 dias 

consecutivos úmidos. A precipitação acumulada anual apresentou média de 692,2 mm, 

sendo o menor valor observado entre os grupos, além de contabilizar o menor extremo 

de chuva (156,6 mm). Dessa forma, o déficit de precipitação para a região potencializou 

os eventos de estiagem e seca, aumentando a probabilidade de episódios desta natureza 

para estas localidades. A moderada condição sociosanitária revelou que 30,2% de 

domicílios com abastecimento inadequado de água, 16,5% não possuem esgotamento 

sanitário e 32,6% sem coleta de lixo. O percentual da população urbana é de 62,1%, o 

que a classifica como moderada urbanização.  

As mesorregiões correspondentes a este perfil são caracterizadas pela estiagem e 

seca, como consequência dos baixos índices de precipitação, confirmando estudos de 

Oliveira et al. (2016) e Da Silva et al. (2019) e menor precipitação anual acumulada 

(KOUSKY, 1979; ZHOU e LAU, 2001). De acordo com Silva Dias e Marengo (2007) e 

Nobre et al. (2006), a estiagem e seca estão associadas às características climáticas da 
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região e às variabilidades dos Oceanos Pacífico e Atlântico Tropical. Embora maior 

parte da região seja caracterizada pela seca, observaram-se também eventos de 

enxurrada, o que pode estar associados às ocorrências de chuvas concentradas na região, 

ocasionadas pelo posicionamento da ZCIT (SIQUEIRA et al., 2010) e aos Complexos 

Convectivos (CALHEIROS et al., 2006).  

Projeções climáticas realizadas por Marengo (2008) indicaram risco de secas 

intensas e reduções de chuva em até 40%, além do aumento de temperatura como 

evidenciado por Da Silva (2019). Segundo à Agência de Nacional de Águas (ANA), em 

seus estudos de projeção, estimou-se até 2025 que áreas com mais de 5 mil habitantes 

poderão enfrentar crise no abastecimento de água para consumo humano, fator este 

agravante para uma região que apresenta baixos Índice de Desenvolvimento Humano, 

além de altas taxas de mortalidade infantil. 

No perfil extremo 3, os registros de desastres apresentaram, em média, 72,2 

ocorrências de seca, 23,7 para as enxurradas e, em destaque, 34,2 eventos de 

inundações. Estas inundações podem ser explicadas por serem mesorregiões com 

condições meteorológicas que favorecem ao excesso de precipitação, apresentando um 

acumulado médio anual de 1.348 mm, com extremos de precipitação superando os 

266,7 mm em média. Este perfil compreendeu, em média, 48,1 dias consecutivos 

úmidos. No entanto, mesmo apresentando esse comportamento que favorece a 

precipitação, a região ainda compartilha de dias consecutivos secos, com indicadores 

médios de 58,5 dias. As condições sociosanitárias são mais precárias por apresentarem 

os maiores percentuais de inadequação dos serviços oferecidos: 31,2% com 

abastecimento de água inadequado, 27,9% com esgotamento sanitário inadequado e 

44,1% coleta de lixo inadequado. Dentre os três perfis, foi o de menor percentual de 

urbanização, com 61,6%. 

Sendo as inundações a principal característica deste delineamento do perfil 3, 

estudos desenvolvidos por Oliveira et al. (2013; 2014) evidenciaram um aumento para 

os extremos de precipitação, o que pode potencializar desastres desta natureza. Contudo, 

observaram-se moderados dias consecutivos secos que podem ser explicados pela pouca 

influência marítima nas regiões localizadas ao sul do Maranhão e a mesorregião do 

Extremo Oeste Baiano. Por outro lado, as chuvas mais intensas no norte da região estão 

associadas pela sua proximidade com o Oceano Atlântico, o qual serve de fonte de 
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energia e umidade para os sistemas atuantes de escala global ZCIT, VCAN e Brisas 

Marítimas (DE SOUZA GUEDES et al., 2012). Além do que essa região, compreendida 

no estado do Maranhão, encontra-se inserida nas delimitações da Amazônia legal, 

podendo proporcionar características atmosféricas favoráveis aos consideráveis volumes 

de chuvas.  

As mesorregiões do Perfil 3 apresentaram os piores indicadores sociosanitários, 

com elevados percentuais de domicílios em condições de inadequação frente ao 

abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à coleta de lixo. Fato este que 

acarreta condições precárias na prevenção e na reestruturação do pós-desastre, uma vez 

que as condições mínimas impossibilitam uma recuperação eficiente das áreas atingidas. 

Razzolini e Günther (2008) mencionaram que as atividades antrópicas alteram o meio 

ambiente e associada à ausência ou inadequação de saneamento podem levar ao 

aumento da incidência de doenças e à redução da expectativa e da qualidade de vida da 

população humana. Mota et al. (2015) evidenciaram que a população rural e ribeirinha 

do Maranhão vivem em condições precárias de saneamento básico e habitação, 

apresentando elevado número de internações hospitalares, principalmente de crianças, 

ocasionadas pelas doenças de veiculação hídrica.  

Analisando os perfis mistos, ou seja, aqueles que carregam características 

pertinentes a mais de um perfil, pode-se observar que o PM 1-3 apresentou caraterísticas 

predominantes do extremo 1 com particularidades advindas do extremo 3. Assemelha-se 

ao P1 devido às condições meteorológicas que favorecem as chuvas, com acumulado 

médio anual de 1.068,5 mm, extremos de precipitação que superam 255,3 mm em 5% e 

dias consecutivos úmidos em torno de 23,9 dias. No entanto, as mesorregiões ainda 

exibem um valor médio de 36,9 dias consecutivos secos. As condições sociosanitárias 

também seguem um mesmo comportamento do seu grupo de predominância, com 

baixos percentuais de inadequação: 25,7% de abastecimento de água; 7,2% esgotamento 

sanitário e 9,9% referente à coleta de lixo. Assemelha-se também ao perfil 1 por 

apresentar maior população urbana, em média 85,0% de urbanização. No entanto, 

diferentemente do seu perfil predominante apresentou valores mais expressivos quanto 

às ocorrências de inundações, assemelhando-se ao perfil 3, contabilizando uma média 

29 inundações.  
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O perfil misto PM 2-3 apresentou comportamento semelhante ao perfil 

predominante 2 com caraterísticas de 3. Exibiu consideráveis ocorrências de 

estiagem/seca, com média de 214,2 eventos, porém com menos enxurradas, 

assemelhando-se neste aspecto ao perfil 3. Assemelham-se também ao perfil 3 quanto à 

precipitação acumulada anual, em torno de 883,7 mm e com extremos de precipitação 

com 194 mm. As condições sociosanitárias e o grau de urbanização não diferem do seu 

grupo de predominância, classificando-se como moderadas. 

O perfil misto PM 3-1 destacou-se com as características do perfil 3 devido aos 

valores mais expressivos para os eventos provenientes do excesso de precipitação, que 

contabilizaram em média 36 eventos de enxurradas e 36 inundações, apresentando 

baixas ocorrências de estiagem/seca (14 registros). Suas condições meteorológicas 

mostraram-se favoráveis ao excesso de chuva, pois registraram 1.670 mm de 

precipitação acumulada e, consequentemente, 5% dos registros superaram 326,6 mm. 

Este perfil também se caracterizou pela ocorrência de mais dias consecutivos úmidos, 

com uma média de 87,6 dias, e apenas 20,3 dias consecutivos secos. Os percentuais de 

domicílios com condições inadequadas são elevados para a região, quando comparado 

aos demais, e apresentou urbanização moderada, similares ao perfil predominante 1. 

No perfil misto PM 3-2, verificou-se uma maior predominância das inundações 

registrando uma média de 43 eventos seguida das enxurradas com apenas 7, porém 

apresentou um elevado quantitativo das ocorrências de estiagem/seca com 451,3 

eventos. Destaca-se com o maior número de dias consecutivos secos (80,1) e 24,3 dias 

consecutivos úmidos. Os quantitativos anuais de precipitação foram de 801,4 mm e 5% 

dos valores superam em média 167,4 mm. Constatou-se que os domicílios tinham 

inadequação ao serviços básicos correspondendo a: 33,9% do abastecimento de água, 

15,9% de esgotamento sanitário e 40,3% de coleta de lixo. Observou-se também o 

menor percentual médio de urbanização entre os perfis, com 56,3%. 

O perfil amorfo apresentou características bem particulares dos diferentes perfis 

puros gerados. Com altas ocorrências de desastres comparados aos demais perfis em 

análise, compreendendo 363, 38 e 66 eventos de estiagem/seca, enxurradas e 

inundações, respectivamente. As condições meteorológicas são bem particulares, 

apresentando elevados dias consecutivos secos (62,6 dias) e úmidos (34,6 dias), 

precipitação anual registrando média de 1.145 mm, com extremos de 241,8 mm.  Os 
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indicadores sociosanitários exibem baixos percentuais de inadequação, além de ter um 

alto percentual de urbanização (78,1%). Vale ressaltar que nesta mesorregião encontra-

se inserida a região metropolitana de Teresina, o que proporciona condições 

populacionais melhores. 

Observando-se as ocorrências de estiagem/seca, pode-se perceber que os perfis 

P2, PM 2-3 e PM 3-2 assemelham-se por apresentarem os maiores quantitativos de 

desastres desta natureza com médias de 501,9; 214,2 e 451,3 respectivamente, diferindo 

estatisticamente dos demais grupos formados. Os episódios de enxurradas apresentaram 

semelhanças entre os perfis P3, PM 2-3 e PM 3-2, com as menores médias registradas. 

Considerando-se os eventos de inundações, o PM 3-2 apresentou diferença 

estatisticamente significativa comparada aos outros perfis, sendo este e o amorfo os que 

registraram os maiores números de eventos deste tipo.  

Considerando-se as características meteorológicas em análise, pode-se observar 

que os perfis P1 e PM 1-3, com as menores médias com 27,4 e 36,9 dias consecutivos 

secos respectivamente, apresentaram diferenças significativas em relação aos demais 

perfis. Em relação aos dias consecutivos úmidos, os grupos com atributos 

predominantes ao extremo 2, o P2 e PM 2-3, foram os menos úmidos. O perfil P2 

apresentou a menor média referente ao extremo de precipitação com 156,6 mm, 

diferindo significativamente dos grupos P1, P3 e PM 1-3 que são os de maiores médias. 

Comportamento semelhante verificou-se para a precipitação média acumulada anual, o 

P2 apresentou o menor quantitativo com 692,2 mm. No entanto, vale ressaltar que as 

maiores médias de precipitação acumulada anual e extrema foram observadas no PM 3-

1.   

As condições sociosanitárias em análise mostraram diferenças significativas 

entre os perfis com predominância do extremo 1 (P1 e PM 1-3) frente aos demais perfis 

comparados, por apresentarem os menores percentuais de inadequação dos domicílios 

quanto ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Os perfis com 

predominância ao grupo 1 apresentaram as melhores condições sociosanitárias e 

exibiram diferenças significativas quanto ao grau de urbanização por serem as mais 

urbanizadas.  
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Subsequentemente, procedeu-se a identificação das mesorregiões em cada um 

dos três perfis extremos considerados no estudo, através do grau de pertinência (   ) 

correspondente a cada um dos indivíduos em análise, 29 das 42 mesorregiões que 

abrangem a região do NEB apresentaram atributos equivalentes a apenas um 

delineamento extremo, ou seja, o seu grau de pertinência foi superior a 0,75 (   >0,75). 

Analisando-se a distribuição das mesorregiões de acordo com os perfis 

determinados, preponderantemente, observa-se que as regiões apresentaram 

características do tipo “predominante 2” contribuindo com 38,1% do total; os perfis 

mistos com predominância do tipo 2 contribuem com 14,3%, totalizando 52,4% de 

mesorregiões com características do perfil 2.  

O perfil denominado “predominante 3” apresentou um percentual em torno de 

14,3% do total de mesorregiões nordestinas, sendo que os perfis mistos com 

predominância do perfil 3, participaram com 9,5%, totalizando para o perfil do tipo 3 

23,8%. Aproximadamente 16,7% das mesorregiões foram classificadas como tendo 

características predominantemente do perfil 1. O tipo misto com predominância do 

perfil 1 participa com 4,7% das mesorregiões, apresentando uma predominância geral 

de 21,4%. Vale frisar que apenas uma mesorregião foi classificada como Amorfo, por 

não ter características expressivas de nenhum dos perfis considerados na análise, sendo 

a mesorregião “Norte Piauiense”. 

A distribuição espacial do resultado da tipologia construída no estudo das 

mesorregiões considerando a ocorrência dos desastres naturais, associados às 

características meteorologicas e sociossanitárias é apresentada na Figura 3. O resultado 

revela um padrão regional distinto, no qual se observa uma ampla concentração de 

ocorrência de desastres naturais relacionados à seca e estiagem, correspondente ao perfil 

extremo 2, marcadamente na porção semiárida do NEB. Já na porção mais ao litoral da 

região, observam-se as mesorregiões pertencentes ao perfil 1 com moderada ocorrência 

de seca e enxurrada, condições favoráveis ao excesso de precipitação, melhores 

condições sanitárias e maior urbanização. E, por último, destacaram-se as mesorregiões 

caracterizadas com elevados registros de inundações, condições favoráveis ao excesso 

de precipitação, precárias condições sanitárias e menor urbanização (perfil 3), 

localizando-se mais ao oeste do NEB. 
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Figura 3 – Distribuição espacial da tipologia das mesorregiões do Nordeste, segundo os 

fatores meteorológicos, sociaissanitários e populacionais, delineados pelo método Grad 

of Mambership.  

 

3.4. CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu uma abordagem multidisciplinar da problemática dos 

desastres naturais, identificando-se que o Nordeste Brasileiro apresentou no período 

considerado, elevados quantitativos de ocorrências de desastres, com incrementos 

expressivos ao longo dos anos. Estes eventos geraram elevado número de pessoas 

afetadas, direta ou indiretamente, dependendo dos diferentes fatores sociais, ambientais, 

meteorologicos e políticos. Além disso, vale ressaltar uma melhoria na qualidade dos 

registros das informações com o passar dos anos.  

Com a alta variabilidade climática apresentada pelo NEB, os eventos de 

predominância para a região são potencializados por meio do déficit ou excesso de 

precipitação, não sendo este o fator primordial para a deflagração de um evento. As 

ocorrências de estiagem/seca destacaram-se como sendo o evento de maior frequência 
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para a Região e com maior periodicidade ao longo da série, seguido das enxurradas e 

inundações que se configuraram em anos específicos, apresentando elevados 

quantitativos considerados atípicos no decorrer do período.  

Os indicadores climáticos, sociosanitários e de desastres permitiram identificar a 

relação entre diferentes fatores que determinaram a construção de três perfis.  Na região 

Nordeste do Brasil, o perfil de predominância 2 correspondeu às delimitações políticas e 

climáticas da região Semiárida do NEB, configurando-se pela exposição das populações 

a situações de risco de estiagens/seca proveniente das altas frequências de dias 

consecutivos secos e dos baixos quantitativos pluviométricos, com clima seco e 

condições favoráveis ao déficit de precipitação. Com condições sanitárias intermediárias 

e moderada urbanização, não apresentando condições de capacidade adaptativa 

adequadas para o enfrentamento aos desastres.  

Os demais perfis apresentaram características meteorológicas favoráveis ao 

excesso de precipitação, com mais dias consecutivos úmidos e maiores extremos de 

chuvas, favorecendo as ocorrências de enxurradas e inundações para as respectivas 

mesorregiões que se encontram inseridas. Constatou-se que o perfil 1, compreendido na 

região litorânea do NEB, caracterizou-se com clima mais úmido e elevados níveis 

pluviométricos, condições estas favoráveis ao excesso de precipitação. Estas 

características colocam suas populações em situações de risco intermediário em relação 

aos desastres enxurradas, além dos eventos de secas. O perfil 1 apresentou melhores 

condições sanitárias, com os mais baixos percentuais de inadequação considerando-se 

os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo e maior 

percentual de urbanização, por concentrar os maiores centros urbanos, o que 

proporciona as melhores condições de capacidade adaptativa. Em contrapartida, a parte 

oeste do NEB, correspondendo ao estado do Maranhão, concentra as mesorregiões do 

perfil 3. Caracterizou-se com elevados registros de inundações, condições favoráveis ao 

excesso de precipitação, precárias condições sanitárias e menor urbanização. Estas 

características colocam as suas populações em situações de risco de inundações, 

favorecidos pelo elevado número de dias úmidos e precárias condições de capacidade 

adaptativa.  

Estes resultados podem ampliar a compreensão sobre a natureza e distribuição 

espacial dos eventos de desastres no NEB, de forma a elucidar os gestores públicos e 
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tomadores de decisões a fomentar a prevenção e mitigação das ocorrências desses 

eventos. Os conhecimentos dos aspectos sociais, meteorológicos e populacionais 

relacionados aos desastres podem favorecer e subsidiar no direcionamento de políticas 

públicas eficazes e específicas a cada perfil delineado a fim de mitigar os impactos das 

ocorrências de desastres. 

REFERÊNCIAS 

ADGER, W. N. Vulnerability. Global environmental change, v. 16, n. 3, p. 268-281, 

2006. 

 

ADGER, W. N.; DESSAI, S.; GOULDEN, M.; HULME, M.;LORENZONI, I.; 

NELSON, D. R.; Wreford, A. Are there social limits to adaptation to climate change?. 

Climatic change, v. 93, n. 3, p. 335-354, 2009. 

 

ALVALÁ, R. C. dos S.; DIAS, M. C. de A.; SAITO, S. M.; STENNER, C.; FRANCO, 

C., AMADEU, P.; NOBRE, C. A. Mapping characteristics of at-risk population to 

disasters in the context of Brazilian early warning system. International Journal of 

Disaster Risk Reduction, v. 41, p. 101326, 2019. 

 

BLOOM, D. E.; KHANNA, T. The urban revolution. Finance and Development, v. 44, 

n. 3, p. 9-14, 2007. 

 

BRASIL. Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm. Acesso 

em: 15 de março de 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Situação de emergência e estado de calamidade pública: reconhecimentos 

realizados, 2016. Disponível em: http://www.mi.gov.br/reconhecimentos-realizados. 

Acesso em: 20 mai. 2019. 

 

CALHEIROS, A. J. P.; MOLION, L. C. B.;Vaz, J. C. M.; & TENÓRIO, R. S. Um 

evento de precipitação extrema sobre a costa leste do nordeste do Brasil. In: Congresso 

Brasileiro De Meteorologia, XIV-(CBMET), Florianópolis, SC. Proceedings. 2006. 

 

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. 

Pluviômetros automáticos. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2018. Disponível em: 

<https://www.cemaden. gov.br/pluviometros-automatico/>. Acesso em: 27 de 

novembro de 2018. 

 

CEPED, U. F. S. C. Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010. Volume Brasil, 

Volume Pará, Volume Amapá, Florianópolis, 2012. 

 

CEPED, UFSC. Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, Federal University of Santa 

Catarina, Florianópolis, 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm


66 

 

 

CUTTER, S. L. (Org.). Environmental risks and hazards. London: Prentice-Hall, 1994. 

 

CUTTER, S. L. Vulnerability to environmental hazards. Progress in human geography, 

v. 20, n. 4, p. 529-539, 1996. 

 

DAO, Q-H; PEDUZZI, P. Global evaluation of human risk and vulnerability to natural 

hazards. Enviro-info 2004, Sh@ ring, p. 435-446, 2004. 

 

DA SILVA, P. E.; SANTOS e SILVA, C. M.; SPYRIDES, M. H. C.; ANDRADE, L. 

D. M. B. Precipitation and air temperature extremes in the Amazon and northeast Brazil. 

International Journal of Climatology, v. 39, n. 2, p. 579-595, 2019. 

 

DA SILVA, P. E.; SANTOS e SILVA, C. M.; SPYRIDES, M. H. C.; ANDRADE, L. 

D. M. B. Analysis of climate extreme indices in the Northeast Brazil and the Brazilian 

Amazon in the period from 1980 to 2013. Anuário do Instituto de Geociências-UFRJ, v. 

42, n. 2, p. 137-148, 2019. 

 

DE ALMEIDA, L. Q.; WELLE, T.; BIRKMANN, J. Disaster risk indicators in Brazil: a 

proposal based on the world risk index. International journal of disaster risk reduction, 

v. 17, p. 251-272, 2016. 

 

DE SOUZA GUEDES, R. V.; MACEDO, M. J. H.; DE SOUSA, F. D. A. S. Análise 

espacial de eventos de secas com base no índice padronizado de precipitação e análise 

de agrupamento. Brazilian Journal of Environmental Sciences (Online), n. 23, p. 55-65, 

2012. 

 

DIAS, P. S.; MARENGO, J. Águas atmosféricas. In: REBOUÇAS, A.DA.C.; BRAGA 

JR., B.; TUNDIZI, J. G. (Ed.). Águas doces no Brasil: capital ecológico usos múltiplos, 

exploração racional e conservação. 2. ed. São Paulo: USP, 2002 

 

EM-DAT. The OFDA/CRED International Disaster Database. Retrieved from 

Emergency Events, 2018. Disponível em: http://www.em-dat.net/. Acesso em: 20 de 

setembro de 2020. 

 

FIELD, C. B.; BARROS, V.; STOCKER, T. F.; DAHE, Q. (Eds.). Managing the risks 

of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of 

the  intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, 2012. 

 

FREITAS, C. M. D.; SILVA, D. R. X.; SENA, A. R. M. D.; SILVA, E. L.; SALES, L. 

B. F.; CARVALHO, M. L. D.;CORVALÁN, C. Desastres naturais e saúde: uma análise 

da situação do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 3645-3656, 2014. 

 

GUHA-SAPIR D; HOYOIS Ph.; BELOW. R. Annual Disaster Statistical Review 2015: 

The Numbers and Trends. Brussels: CRED; 2016. Disponível em: n 

http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2015.pdf. Acesso em: 01 de abril de 2020. 

 

GUEDES, G. R.; SIVIERO, P. C. L.; MACHADO, C. J.; PINTO, J.; RODARTE, M. 

M. S. Grade of Membership-Conceitos básicos e aplicação empírica usando o programa 

http://www.em-dat.net/
http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2015.pdf


67 

 

GoM para Windows, Linux, Stata e R. Livros editados pelo Cedeplar-UFMG [Books 

edited by Cedeplar-UFMG], 2016. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Demográfico. 2010. 

Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/. Acesso em: 16 de maio de 2017. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Cidades, 2016. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php. Acesso em:  16 de maio de 2017 

 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2013: a base da 

ciência física. In: Stocker TF, Qin D, Plattner GK, Tignor M, Allen SK, Boschung J, 

Boschung J, Nauels A, Xia Y, Bix V, Midgley PM (Orgs) 2013 Contribution of 

Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2013. 

 

IWAMA, A. Y.; BATISTELLA, M.; FERREIRA, L. D. C.; ALVES, D. S.;FERREIRA, 

L. D. C. Risk, vulnerability and adaptation to climate change: an interdisciplinary 

approach. Ambiente & Sociedade, 19(2), 93-116, 2016. 

 

KOUSKY, V. E. Frontal influences on northeast Brazil. Monthly Weather Review, v. 

107, n. 9, p. 1140-1153, 1979. 

 

KOUSKY, C. Informing climate adaptation: a review of the economic costs of natural 

disasters, their determinants, and risk reduction options. Resources for the future 

discussion paper, n. 12-28, 2012. 

 

KRUSKALL, W. H.; WALLIS, W. A. Use of ranks in one-criterion variance analysis. 

Journal of the American statistical Association, v. 47, n. 260, p. 583-621, 1952. 

 

LEITE, F. R. B.; SOARES, A. M. L.; MARTINS, M. L. R. Áreas degradadas 

susceptíveis aos processos de desertificação no Estado do Ceará – 2a aproximação. VII 

Simpóstio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, p.156–161,1993. 

 

LEISEROWITZ, A.; MAIBACH, E.; ROSER-RENOUF, C.; HMIELOWSKI, J. D. 

Extreme weather, climate & preparedness in the american mind. Yale University and 

George Mason University. New Haven, CT. DIsponível em: http://environment. yale. 

edu/climate/files/Extreme-Weather-Climate-Preparedness. Acesso em: 10 de janeiro de 

2020. 

 

MARCELINO, E. Desastres naturais. Palestra realizada junto à disciplina de Hidrologia 

Florestal da turma de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFSC. 

Florianópolis,4 de abril de 2005. 

 

MARCELINO, E. V.; NUNES, L. H.; KOBIYAMA, M. Mapeamento de risco de 

desastres naturais do estado de Santa Catarina. Caminhos de Geografia, v. 7, n. 17, 

2006. 

MARCELINO, E. V. Desastres naturais e geotecnologias: conceitos básicos. Caderno 

didático, v. 1, p. 34, 2008. 

https://censo2010.ibge.gov.br/


68 

 

MARCHEZINI, V.; TRAJBER, R.; OLIVATO, D.; MUNOZ, V. A.; De OLIVEIRA 

PEREIRA, F.; LUZ, A. E. O. Participatory early warning systems: Youth, citizen 

science, and intergenerational dialogues on disaster risk reduction in Brazil. 

International Journal of Disaster Risk Science, v. 8, n. 4, p. 390-401, 2017. 

 

MARENGO, J. A. Água e mudanças climáticas. Estudos avançados, v. 22, n. 63, p. 83-

96, 2008. 

 

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; BESERRA, E. A.;LACERDA, F. F. Variabilidade e 

mudanças climáticas no semiárido brasileiro. Recursos hídricos em regiões áridas e 

semiáridas, v. 1, p. 385-422, 2011. 

 

MARENGO, J. A.; TORRES, R. R.; ALVES, L. M. Drought in Northeast Brazil—past, 

present, and future. Theoretical and Applied Climatology, v. 129, n. 3, p. 1189-1200, 

2017. 

 

MANTON, K. G.; WOODBURY, M. A.; TOLLEY, H. D. Statistical applications using 

fuzzy sets. Wiley-Interscience, 1994. 

 

MOURA, L.; LANDAU, E. C.; FERREIRA, A. de M. Doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado no Brasil. LANDAU, EC; MOURA, L. Variação 

geográfica do saneamento básico no Brasil em, p. 189-211, 2010. 

 

MOURA, A. D.; SHUKLA, J. On the dynamics of droughts in northeast Brazil: 

Observations, theory and numerical experiments with a general circulation model. 

Journal of Atmospheric Sciences, v. 38, n. 12, p. 2653-2675, 1996. 

 

MOURA, A. D.; SHUKLA, J. On the dynamics of droughts in northeast Brazil: 

Observations, theory and numerical experiments with a general circulation model. 

Journal of Atmospheric Sciences, v. 38, n. 12, p. 2653-2675, 1981. 

 

MOTA, J. J. P.; SOUSA, C. D. S. S.; DA SILVA, A. C. Saneamento básico e seus 

reflexos nas condições socioambientais da zona rural do Baixo Munim (Maranhão). 

Caminhos Da Geografia, 16(54), 140–160, 2015. 

 

MORON, V. et al. Spatial coherence of tropical rainfall at the regional scale. Journal of 

Climate, v. 20, n. 21, p. 5244-5263, 2007. 

 

NARVÁEZ, L.; LAVELL, A.; PÉREZ, G. La gestión del riesgo de desastres. Secretaría 

General de la Comunidad Andina, 2009. 

 

NEMENYI, P. Distribution-Free Multiple Comparisons, Princeton, N.J: Princeton 

University,1963. 

 

NOBRE, P.; MARENGO, J. A.; CAVALCANTI, I. F. D. A.; OBREGON, G.; 

BARROS, V.; CAMILLONI, I.; FERREIRA, A. G. Seasonal-to-decadal predictability 

and prediction of South American climate. Journal of climate, v. 19, n. 23, p. 5988-

6004, 2006. 

 



69 

 

OLÍMPIO, J. L. S.; VIEIRA, P. M. B.; ZANELLA, M. E.; SALES, M. C. L. Episódios 

Pluviais Extremos e a Vulnerabilidade Socioambiental do município de Fortaleza: o 

episódio do dia 27/03/2012. Geo UERJ, v. 1, n. 24, p. 181-206, 2013. 

 

OLIVEIRA, P. T.; LIMA, K. C.; SANTOS E SILVA, C.M. Synoptic environment 

associated with heavy rainfall events on the coastland of Northeast Brazil. Advances in 

Geosciences, v. 35, p. 73-78, 2013. 

 

OLIVEIRA, P. T.; SILVA, C. M. S. E.; LIMA, K. C. Linear trend of occurrence and 

intensity of heavy rainfall events on Northeast Brazil. Atmospheric Science Letters, v. 

15, n. 3, p. 172-177, 2014. 

 

OLIVEIRA, P. T. de; E SILVA, CM S.; LIMA, K. C. Climatology and trend analysis of 

extreme precipitation in subregions of Northeast Brazil. Theoretical and Applied 

Climatology, v. 130, n. 1, p. 77-90, 2017. 

 

RAO, V. B.; FRANCHITO, S. H.; SANTO, C. M.; GAN, M. A. An update on the 

rainfall characteristics of Brazil: seasonal variations and trends in 1979–2011. 

International Journal of Climatology, v. 36, n. 1, p. 291-302, 2016. 

 

RAMOS, R. P. L. Precipitation characteristics in the Northeast Brazil dry region. 

Journal of Geophysical Research, v. 80, n. 12, p. 1665-1678, 1975. 

 

RAZZOLINI, M. T. P.; GÜNTHER, W. M. R. Impactos na saúde das deficiências de 

acesso a água. Saúde e Sociedade, v. 17, n. 1, p. 21-32, 2008. 

 

SANTOS, A. P. P. D.; ARAGÃO, M. R. D. S.; CORREIA, M. D. F.; SANTOS, S. R. 

Q. D.; SILVA, F. D. D. S.; ARAÚJO, H. A. D. Precipitação na cidade de Salvador: 

variabilidade temporal e classificação em Quantis. Revista Brasileira de Meteorologia, 

v. 31, n. 4, p. 454-467, 2016. 

 

SILVA, V. M. D. A.; PATRÍCIO, M. D. C. M.; RIBEIRO, V. H. D. A.; DE 

MEDEIROS, R. M. O desastre seca no Nordeste Brasileiro. POLÊM! CA, v. 12, n. 2, p. 

284-293, 2013. 

 

SIQUEIRA, A. H. B.; DOS SANTOS, N. A.; DA SILVA CARDOSO, C.; SANTOS, 

W. R. T.;MOLION, L. C. B. Eventos extremos de precipitação de maio de 2006 sobre 

Alagoas: uma análise de suas causas e seus impactos. Revista Ambientale, v. 2, n. 2, p. 

147-153, 2010. 

 

SOUZA, W. M.; de AZEVEDO, P. V.; de ARAÚJO, L. E. Classificação da precipitação 

diária e impactos decorrentes dos desastres associados às chuvas na cidade do Recife-

PE. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 5, n. 2, p. 250-268, 2012. 

 

TRAJBER, R.; OLIVATO, D.; MARCHEZINE, V. Conceitos e termos para a gestão de 

riscos de desastres na educação. Cemaden Educação, 2016. 

 

TOMINAGA, L. K. Desastres naturais: por que ocorrem. TOMINAGA, LK; 

SANTORO, J. AMARAL, R.(Orgs.). Desastres naturais: conhecer para prevenir. São 

Paulo: Instituto Geológico, p. 11-23, 2009. 



70 

 

 

TUCCI, C. E. M. Processos hidrológicos e os impactos do uso do solo. Climae recursos 

hídricos no Brasil. ABRH, Porto Alegre, p. 31-76, 2003. 

 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Universitário de Pesquisa e 

Estudos sobre Desastres. Laboratório de tecnologias Sociais em Gestão de Riscos e 

Desastres. Metodologia de avaliação de vulnerabilidade para mapeamento de áreas 

suscetíveis a deslizamentos e inundações: proposta piloto em Santa Catarina / 

[Coordenação Janaína Rocha Furtado]. - Florianópolis: CEPED-UFSC. p.77, 2014. 

 

UN-ISDR - International Strategy for Disaster Reduction. 2011. Terminology on 

Disaster Risk Reduction. 2009. Disponível em http://www.unisdr.org. Acesso em 

dezembro de 2020 

VAZ, D. S. Alterações climáticas, riscos ambientais e problemas de saúde: breves 

Considerações. VI Seminário Latino Americano de Geografia Física II Seminário Ibero 

Americano de Geografia Física. Universidade de Coimbra, 2010. 

WISNER, B.; BLAIKIE, P.; CANNON, T.; and DAVIS, I. At Risk: Natural Hazards, 

People’s Vulnerability, and Disasters. 2nd. Ed. London: Routledge, 2004. 

 
WISNER, B. Assessment of capability and vulnerability. Mapping vulnerability: 

disasters, development and people. Earthscan, London, p. 183-193, 2004. 

 

XAVIER, A. C.; KING, C. W.; SCANLON, B. R. Daily gridded meteorological 

variables in Brazil (1980–2013). International Journal of Climatology, v. 36, n. 6, p. 

2644-2659, 2016. 

 

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. In: Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected 

papers by Lotfi A Zadeh. p. 394-432, 1996 

 

ZHANG, X.; YANG, F. RClimDex User Manual.-Climate Research Branch 

Environment Canada downsview. 2004. 

 

ZHOU, J.; LAU, K.‐ M. Principal modes of interannual and decadal variability of 

summer rainfall over South America. International Journal of Climatology: A Journal of 

the Royal Meteorological Society, v. 21, n. 13, p. 1623-1644, 2001. 

 

http://www.unisdr.org/


71 

 

CAPITULO IV 

 

 

ENVIRONMENTAL DISASTERS IN NORTHEAST BRAZIL: 

HYDROMETEOROLOGICAL, SOCIAL AND SANITARY FACTORS 

 

Marcos Samuel Matias Ribeiro
a,b

, Lara de Melo Barbosa Andrade
a
, Maria Helena 

Constantino Spyrides
a
, Kellen Carla Lima

a
, Pollyane Evangelista da Silva

a
, Douglas 

Toledo Batista
c
  and Idemauro Antônio Rodrigues de Lara

c 

 

 

a)Climate Sciences Post-graduate Program, Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN), Natal, RN, Brazil 

b)Paragominas Campus, Federal Rural University of Amazonia (UFRA), Paragominas, 

PA, Brazil 

c)Statistics and Agronomic Experimentation Post-graduate Program. São Paulo 

University (USP), Piracicaba, SP, Brazil 

 

 

 

Revista: Weather, Climate, and Society 

Data de submissão: 25 de setembro de 2020 

Data de aceite: 12 de março de 2021 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa objetiva identificar as possíveis associações estatisticamente significativas 

entre a ocorrência de desastres naturais (secas, enxurradas e inundações) e os fatores 

meteorológicos, sociossanitários e populacionais da região do NEB. Utilizaram-se 

Modelos Aditivos Generalizados de Escala, Posição e Forma, metodologia esta que 

permitiu considerar os diferenciais entre as mesorregiões do NEB, devido à inclusão do 

efeito aleatório considerando os três perfis puros definidos a partir do grau de 

pertinência das mesorregiões. Estes perfis foram definidos no artigo desenvolvido no 

Capítulo anterior desta tese usando a teoria de lógica fuzzy. O modelo estimou o risco 

para cada um dos eventos em análise, segundo aspectos meteorológicos, 

sociossanitários e populacionais permitindo um melhor entendimento sobre as 

condicionantes que mais inflenciaram nos eventos de desastres naturais. 
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ABSTRACT 

The occurrence of environmental disasters affects different social segments, impacting 

health, education, housing, economy and the provision of basic services. Thus, the 

objective of this study was to estimate the relationship between the occurrence of 

disasters and extreme climate, sociosanitary and demographic conditions in the 

Northeast region of Brazil during the period from 1993 to 2013. Initially, we analyzed 

the spatial pattern of the incidence of events and, subsequently, generalized additive 

models for location, scale and shape were used in order to identify and estimate the 

magnitude of associations between factors. Results showed that droughts are the 

predominant disasters in the NEB representing 81.1% of the cases, followed by events 

triggered by excessive rainfall such as flash floods (11.1%) and floods (7.8%). Climate 

conditions presented statistically significant associations with the analyzed disasters, in 

which indicators of excess rainfall positively contributed to the occurrence of flash 

floods and floods, but negatively contributed to the occurrence of drought. 

Sociosanitary factors, such as percentage of households with inadequate sewage, waste 

collection and water supply, were also positively associated with the model’s 

estimations, i.e., contributing to an increase in the occurrence of events, with the 

exception of floods, which were not significantly influenced by sociosanitary 

parameters. A decrease of 19% in the risk of drought occurrence was estimated, on 

average. On the other hand, events caused by excessive rainfall increased by 40% and 

57%, in the cases of flash floods and floods, respectively. 

Keywords: Environmental disasters, Mesoregions, GAMLSS 
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4.1. Introduction 

Disasters result from the combination of natural hazards and exposed population, 

comprising social, environmental, geological, physical and economic vulnerability and 

insufficient response capacity (Freitas et al. 2012; Chmutina and von Meding 2019; 

UNISDR 2020). These events engage both natural and social processes, impacting 

society according to the pattern of interaction between the natural event and the social 

organization (Butzke 2001). The impacts of disasters such as droughts and floods on the 

environment can compromise sanitation, water, soil and food quality, as well as change 

disease vector cycles, leading to important economic losses (Freitas and Ximenes 2012; 

Patz et al. 2012; Freitas et al. 2020), and negatively influencing the provision of 

essential services. 

Since the beginning of this century, extreme weather events have become more 

frequent in Brazil, with alternating periods of intense rainfall and water shortage 

(Marengo et al. 2009; Cavalcanti 2012). These extreme natural events potentialize the 

occurrence of disasters, causing impacts of different magnitudes on society, depending 

on their intensity and the social and environmental conditions of exposed populations. 

There are several risks of disasters associated with climate extremes, such as flash 

floods, windstorms, hail, waterlogging and lightning storms (Hartmann et al. 2013; 

Ning et al. 2016), in addition to droughts, which usually have lower immediate 

destructive power if compared to landslides and floods despite the larger number of 

affected populations. 

Droughts are characterized by the persistence of periods with low pluviosity or 

its absence, when the decrease in soil moisture is higher than its recharge, which 

drastically reduces water storages and impacts the hydrological system (Castro 2003; 

Grigoletto et al. 2016). Floods occur due to the inundation of areas beyond the limits of 

a water body natural floodplain. The overflow is usually gradual, caused by the 

persistence of prolonged rainfall in the water basin, where discharge rates are exceeded 

by total system inputs. Flash floods, however, are characterized by a fast, highly 

energetic flow originated from intense rainfall events usually occurring over lands with 

a high natural slope. Flash floods, however, are characterized by a fast, highly energetic 

flow originated from intense rainfall events usually occurring over lands with a high 

natural slope. Waterlogging is characteristic of plane áreas where flowing capacity is 
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exceeded, thus generating an elevation of the water table (Brasil 2014). The latter 

having lowest record in the region under study and out of scope of our work.   

According to the the Center for Studies and Research in Engineering and Civil 

Defense (CEPED 2012), the most recurrent environmental disasters in Brazil in the 

period from 1991 to 2011 originated from climatic events, with drought accounting for 

54% of total registered episodes, followed by hydrological disasters (flash floods, floods 

and waterlogging) corresponding to 33% of total events. Disasters of storm-related 

(cyclones, windstorms, storms) represent only 7% of total events while geological 

events, which comprise landslides and mass movements, correspond to 6%. 

Northeast Brazil (NEB) is characterized by the occurrence of extreme drought 

events (Moura and Shukla 1981; Groisman et al. 2005; Marengo et al. 2016; de 

Medeiros et al. 2020). Annually, heavy rainfall events are also registered in the region 

(Calheiros et al. 2006; Oliveira et al. 2013b; Rodrigues et al. 2020b; Oliveira and Lima 

2019), usually concentrated in short periods of time as a result of the simultaneous 

interaction between topography, geographical location, surface characteristics and the 

acting of different meteorological systems (Kayano et al. 2009). 

Climatic extremes events revealed that water supply systems and the rainfed 

agricultural sector in the NEB are highly sensitive to drought conditions (Marengo et al. 

2013; Pereira and Cuellar 2014 ) and to heavy rainfall, despite the lower frequency of 

occurrence of the latter (Liebmann et al. 2011; Kouadio et al. 2012). Consequently, 

rainfall measurement and monitoring play an important role in managing precipitation-

related risks. 

NEB is known to be a highly vulnerable area to climate factors, particularly its 

semiarid region (Silva et al. 2013) which is characterized by a warmer and drier climate, 

and the more frequent occurrence of drought-type disasters. This is one of the most 

vulnerable regions in the country (de Almeida et al. 2016; 2020) due to its specific 

characteristics of water availability, aridity, vegetation cover, land use, and social 

aspects. The main impacts caused by drought in the region are malnutrition, water 

supply deficiency, agricultural and livestock losses, human migration, forest fires; water 

quality degradation and health and poverty problems (Stanke et al. 2013). 
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Intense rainfall events have sporadic periodicity and can cause hydrological and 

meteorological disasters with damages comparable to those generated by drought 

disasters (Camarinha and Debortoli 2015; Moura et al. 2016; Debortoli et al. 2017), 

especially when occurring in densely populated cities which usually present areas with 

inadequate housing conditions and higher social vulnerability. Hydrometeorological 

disasters triggered by heavy rainfall events (rainfall equal to or greater than 60.0 

mm/day) and extreme rainfall events (rainfall equal to or greater than 100.0 mm/day) 

are registered more frequently in the coastal cities of the northern NEB region, such as 

Fortaleza (Zanella et al. 2009; Olímpio et al. 2013), as well as in coastal cities of the 

eastern sector of the NEB, such as João Pessoa, Recife, Olinda, Maceió and Natal 

(Souza et al. 2012; Nobrega et al. 2014). In these cities, extreme rainfall events are 

known to have caused geological disasters such as landslides, associated with irregular 

urban occupation, mainly precarious housings located on slopes and hills. 

The impacts of environmental disasters on populations show that communities 

are affected unequally and in different ways, directly and indirectly, with effects that 

vary from short to long term, depending on the characteristic of the event and the 

socioeconomic and environmental vulnerability of the territory (Alderman et al. 2012). 

Thus, preventive measures can reduce damage caused by these phenomena or at least 

minimize them, given that planning, prior studies and risk assessment are carried out. In 

this case, prevention starts by understanding the factors and processes that trigger 

natural phenomena. Similarly, prevention can provide adequate conditions for the 

improvement of societies’ resilience regarding such events (Marcellino 2008). 

In this context, the objective of this study was to estimate the relationship 

between natural disasters and climate extreme events, sociosanitary and demographic 

conditions in the Northeast region of Brazil during the period from 1993 to 2013. To 

this end we considered only the most frequent events in the NEB, which are droughts, 

flash floods and floods. 

4.2. Material and methods 

4.2.1. Study area 

The NEB is located at the tropical zone between 1°N and 18°S and 34.5°W and 

48.5°W, in the extreme northeast of South America. It is contiguous in the north and 
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east bordering the Atlantic Ocean. It has an area of approximately 1,558,196 km², 

corresponding to 21.25% of the national territory, and a population of 53,081,950 

inhabitants (IBGE 2010). The region encompasses the states of Maranhão (MA), Piauí 

(PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas 

(AL), Sergipe (SE) and Bahia (BA), geographically divided into 42 mesoregions 

(Figure 1) which are the observational units in this study. 

Mesoregions were grouped according to environmental disasters, climate 

extremes, sociosanitary and demographic characteristics, in order to highlight common 

features among them. Thus, three distinct profiles of vulnerability to disasters, as 

defined by the grade of membership (GoM) fuzzy technique. The classification of the 

mesoregions according to these profiles was carried out according to the degree of 

belonging, considering the following predominant characteristics in each of the clusters 

formed.

 

Figure 01 – Geographical Division of the Northeast Brazil into mesoregions. 

There are three predominant types of climate in the region: humid coastal 

climate (from the coast of Bahia to Rio Grande do Norte); tropical climate (in part of the 

states of Bahia, Ceará, Maranhão and Piauí); and semiarid tropical climate (throughout 
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the northeastern inlands). The onset and duration of the wet season differ according to 

the different subregions: in the eastern part of the NEB it takes place between May and 

August; in the southern part of the region maximum rainfall occurs in November-

December; and in the northern semiarid part of the NEB the wet season occurs between 

February and May (Uvo et al. 1998; Kucharski et al. 2008). The Intertropical 

Convergence Zone (ITCZ) is the meteorological system that most influences the rainfall 

pattern in the region, producing rainfall in almost the entire NEB when it reaches its 

southernmost seasonal position (Oyama and Nobre 2004; Hastenrath 2006). Upper 

tropospheric cyclonic vortices, easterly waves disturbances and squall lines may also 

cause heavy rainfall at any time of the year (Mishra et al. 2001; Gomes et al. 2015; 

Pereira De Oliveira and Oyama 2015). Furthermore, the southern state of Bahia is also 

affected by the propagation of frontal systems and the South Atlantic Convergence Zone 

(SACZ) (Tomaziello et al. 2015; Paredes et al. 2017). 

The region is characterized by a remarkable interannual and seasonal variability 

in rainfall (Zhou and Lau 2001; Kayano and Andreoli 2004; Barbosa et al. 2006). This 

characteristic favors the occurrence of prolonged droughts which cause economic 

impacts on the population (Coêlho et al. 2004; Blunden and Arndt 2016; Paredes et al. 

2015). The average annual rainfall from the coast of Bahia to Rio Grande do Norte is 

2,000 mm; in part of the states of Bahia, Ceará, Maranhão and Piauí it ranges between 

1,000 mm and 1,200 mm; and in the entire semiarid region it is usually less than 500 

mm on average (Silva 2004; Alvares et al. 2013; Oliveira et al. 2013a; Rao et al. 2016; 

Oliveira et al. 2017).  Furthermore, the region is characterized by high reference 

evapotranspiration rates, which intensifies the occurrence of soil water deficits and, 

consequently, drought, as previously described by Cabral Junior and Bezerra (2018). 

4.2.2. Data 

Data on disaster occurrences in the Northeast region of Brazil were obtained 

from the Center for Studies and Research in Engineering and Civil Defense - CEPED of 

the Federal University of Santa Catarina, published in the Brazilian Atlas of Natural 

Disasters for each federation unit for the period from 1991 to 2012. Data for subsequent 

years were obtained from the Integrated Disaster Information System - S2ID, managed 

by the National Secretariat for Civil Protection and Defense - SEDEC. These datasets 

were obtained at the municipal level and then aggregated into mesoregions. 
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The meteorological data used in this study were retrieved from the joint project 

between the University of Texas (USA) and the Federal University of Espírito Santo 

(Brazil). The methodology used to produce the database was described by Xavier et al. 

(2016). This dataset is arranged in a regular grid of 0.25º × 0.25° and cover the entire 

Brazilian territory. Among the available variables, only precipitation (mm) data were 

used. We initially aimed to select one grid point to represent each mesoregion. 

However, given their dimensions and different meteorological conditions, one point was 

not sufficient to adequately describe their characteristics. Thus, in order to provide a 

more comprehensive characterization of each mesoregion, we selected one grid point in 

each municipality composing each analyzed unit. Then, a synthetic time series was 

created for each mesoregion based on the daily mean values between these selected grid 

points. These synthetic time series were then used in the calculation of the extreme 

indices for each mesoregion.  

Rainfall extreme indices were obtained from the Climdex, developed by Zhang 

& Yang (2004). For this purpose, we used the methodology proposed by Zhang et al. 

(2005) and Haylock et al. (2006) to assist in the monitoring and detection of climate 

change in local studies, which was developed for the computational language of the R 

software and is freely available for download. Thus, we analyzed six rainfall extreme 

indices: CDD - maximum number of consecutive days with precipitation below 1 mm 

(consecutive dry days); CWD - number of consecutive days with precipitation greater 

than or equal to 1mm (consecutive wet days); RX1day - maximum amount of 

precipitation on 1 day; RX5day - maximum amount of precipitation on 5 consecutive 

days; R95p - annual precipitation exceeding the 95th percentile and PRECPTOT - total 

annual precipitation on wet days. 

Data on sociosanitary and urban infrastructure conditions were obtained from 

the 2010 Demographic Survey, conducted by the Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE), and comprised the percentage of households with inadequate water 

supply, sewage and waste collection services. 

Due to the limitations inherent to the different used datasets, we considered the 

period from 1993 to 2013, assuring the compatibilization of meteorological and disaster 

datasets and the use of the proposed statistical methods. 
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4.2.3. Method 

4.2.3.1. Principal Components Analysis 

The principal components analysis (PCA) technique is a statistical tool usually 

applied to fit models in which explanatory variables tend to be highly correlated. In 

these cases, the methodological procedure consists of an orthogonal transformation 

(Johnson and Wichern 2002; Mingoti 2005), in which the possibly correlated variables 

are converted into a new set of linearly independent variables, called principal 

components (PC). PC are linear combinations of the original variables and can be 

interpreted as such. The number of retained components is less than or equal to the 

number of original variables, where the first PC explains most of total data variance. 

Thus, this technique was used to eliminate correlations between explanatory variables of 

the used dataset, avoiding data multicollinearity and improving the adjustment and 

interpretation of the proposed statistical models.  

The principal component analysis was applied to the dataset by considering the 

triannual mean values of the meteorological variables and the sociosanitary and 

demographic variables provided by the Demographic Census of 2010. 

In order to detect potential multicollinearity in the analyzed data, the correlation 

matrix was observed and the linear dependence between independent variables was 

verified. For this purpose, we calculated the condition number (K) as the ratio between 

the highest and lowest eigenvalues of the correlation matrix of the independent 

variables. Multicollinearity was assessed as follows: K < 100 (no multicollinearity), 100 

< K < 1000 (moderate to strong multicollinearity) and K > 1000 (severe 

multicollinearity) (Montgomery et al. 2012). 

4.2.3.2. Generalized additive models for location, scale and shape 

The response variables for the events of drought, flash floods and floods are 

integer and positive numbers. Poisson is the standard distribution for a discrete count 

variable. The assumptions for this probability distribution are independence and 

constant average rate of occurrence, which result in a condition of variance equal to the 

mean (equidispersion). Thus, the use of Poisson regression models is very restrictive, 

since equidispersion rarely occurs in practical terms, with overdispersion (variance 
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greater than the mean) usually occurring. In these cases, the literature suggests more 

comprehensive classes of distributions, which present additional parameters and deal 

with excessive variability more efficiently, such as: COM-Poisson, Poisson-

Generalized, Double-Poisson, Gamma-Count and the negative binominal type I and II 

(Winkelmann 1995; 2008). In the present study, due to the presence of overdispersion in 

data and considering the parsimony and uniformity principles, the negative binomial 

distribution type II (NB) was adopted for all the response variables.  Without loss of 

generality, the probability function is given by (Stasinopoulos and Rigby 2007; Rigby et 

al. 2018): 

            
          

                                                         

in which λ and ϕ are the mean and the shape parameters, respectively; and Γ(.) is a 

gamma function, where         and              , with the shape parameter 

controlling overdispersion. More details for the application of this NB class are found in 

Stasinopoulos et al. (2017) and Rigby et al. (2018). 

On the other hand, disaster counts for the events of drought, flash floods and 

floods imply different hierarchical levels (mesoregion, triennium and profile), which are 

correlated with each other. Additionally, since this study comprises longitudinal data, 

mixed-effect models emerge as an option that aims to describe the dependency 

structures of correlated data by including relevant random effects (Diggle et al. 2002). 

In this context, the correlation between repeated measures is the result of an 

unmeasurable heterogeneity, but is described by the variability of random effects. The 

inclusion of random effects in count data models also accommodates data 

overdispersion. 

In order to establish an initial notation, we consider each response variable as 

    , with a type II NB distribution in which              represents the i−th 

mesoregion,           represents the t-th repeated measure in time and  j  

       the j-th profile. The count of occurrences, that is, the achievements of the 

random variable     , are associated with the explanatory variables defined as the five 

PC previously obtained when reducing the collinearity between the original explanatory 

variables of the study. 
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Thus, the generalized linear mixed regression model for correlated data is 

characterized by a hierarchical structure in which:              and 

                   , where: 

                                  
       

    

and       is the i-th line of the matrix associated with the known fixed effects, β is the 

vector of   regression parameters of the unknown fixed effects,       is the i-th line of 

the incidence matrix of known random effects and    is the random effect vector. The 

objective of the analysis is to estimate the fixed effects parameters and   . In the 

present study, we included the random effect for each mesoregion with the following 

functional structure for the mean of occurrences:  

                                                          

where    represents the random effect vector of profiles. The choice of profiles as 

random effects is justified by the heterogeneity between mesoregions regarding the 

profiles of vulnerability to disasters. For each    coefficient of the model, its 

contribution to the response variable is assessed and interpreted according to a linkage 

function          , which corresponds to the risk of occurrence of each analyzed event. 

The selection of models was carried out considering the Akaike information criterion 

(Stasinopoulos et al. 2017). Statistical analysis was performed using the GAMLSS 

package (Rigby and Stasinopoulos 2005), of the R software. 

4.3. Results and discussion 

The NEB accounted for a total of 14,762 drought, flash flood and flood events 

from 1993 to 2013. Drought events corresponded to 81.1% of the occurrences, followed 

by flash floods (11.1%) and floods (7.8%). It is worth mentioning that events of other 

natures also occurred less frequently and were not considered in the study, such as 

waterlogging, mass movements, windstorms, forest fires and erosion.  

Regarding the distribution of the most frequent events in the nine NEB states 

(Figure 2), Bahia comprised the mesoregions with the highest number of records, 

accounting for 3,051 events (20.7%), followed by Paraíba with 2,342 (15.9%) and Piauí 
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with 2,047 (13.9%), respectively. The fewest number of events were registered in the 

states of Maranhão 3.4% (505 events), Sergipe 4.2% (617 events) and Alagoas 5.3% 

(787 events). Studies developed by Almeida et al. (2016; 2020) which aimed at the 

construction of indicators of risk to natural disasters at the national level, reported that 

the NEB presents an expressive number of municipalities (52%) where there is a very 

high risk to disasters. 

Figure 2 – Register of occurrence of the most frequent environmental disasters in the 

Northeast Brazil in the period from 1993 to 2013. 

 

Figure 3a-g shows the occurrence of disasters classified as drought in the NEB 

in each triennium comprised in the period from 1993 to 2013. It can be seen that the 

mesoregions with the most frequent occurrences of drought are located in the center of 

the region, thus corresponding to the delimitations of the Brazilian semiarid region. This 

is the region that is most affected by events caused by lack of rainfall due to its climate 

and environmental characteristics (Marengo et al. 2016; 2019). 

The fewest drought registers are found in mesoregions comprised by the state of 

Maranhão and those located in the eastern NEB, which correspond to the most humid 

areas. In studies developed by Reboita et al. (2010), rainfall rates larger than 2,000 

mm/year are observed in the northern part of the NEB and rates of approximately 1,500 
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mm/year are observed in the east. As previously mentioned, the ITCZ is the main 

atmospheric system associated with precipitation in the region, while the occurrence of 

squall lines, mesoscale convective complexes, easterly waves disturbances and upper 

tropospheric cyclonic vortices should also be highlighted.  It is worth noting that the 

Maranhão state is characterized by a warm, humid climate mainly due to its 

geographical location and the acting of atmospheric systems such as the ITCZ 

(Nascimento et al. 2017). 

A low frequency of drought events was observed in the southern part of the state 

of Ceará during the analyzed trienniums, although it is located in the semiarid region 

and presents dry climate conditions. This different behavior is possibly associated with 

the number of reservoirs found in the region (ANA 2017), which provides greater 

resilience and capacity to cope with events caused by the irregularity of rainfall, thus 

leading to fewer drought disasters despite the semiarid conditions. 

Figure 3h shows the annual frequency of drought events in the NEB comprising 

the 21 years of analysis. A considerable number of drought events can be observed in 

the NEB region. The years with the most registers of drought episodes were: 1993, 

1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007, which coincides with years when the El-

Niño-Southern Oscillation acted. Grimm (2003); Rodrigues et al. (2011) and Cai et al. 

(2020) also observed that episodes of El Niño associated with sea surface temperature 

(SST) anomalies in the Pacific Ocean alter the ocean-atmosphere circulation patterns, 

inhibiting convective activity over the NEB through the anomalous circulation pattern 

of the descending branch of the Walker cell. 

The El Niño is not the only oceanic phenomenon affecting drought conditions in 

the NEB. Differences in SST anomalies in the North and South Atlantic Oceans are also 

worth mentioning, which is known as the Atlantic Dipole (Moura and Shukla 1981; 

Amorim et al. 2014). The positive phase of the Atlantic Dipole influences the northward 

displacement of the ITCZ, which directly interferes with the NEB rainfall regime 

through changes in circulation patterns (Kayano et al. 2013).  

The peak of the drought occurrence time series is observed in the year 2012, 

with an extreme situation that is known to have lasted until the year 2016 and was 

associated with different oceanic conditions that changed the patterns of atmospheric 
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circulation, thus causing strong anomalies in rainfall rates (Marengo et al. 2017; de 

Medeiros et al. 2020). The extreme conditions significantly impacted economic 

activities and the living conditions of the population (Brito et al. 2018). The event was 

considered the most severe drought to have occurred in the region in recent years 

(Alvalá et al. 2019; Cunha et al. 2018). 

 

Figure 3 – (a - g) Triennial and (h) annual occurrence of drought in the mesoregions of 

the Northeast Brazil in the period from 1993 to 2013. 

Flash floods are more occasional events, triggered by torrential and/or 

concentrated rain events, thus occurring at shorter time scales but with a highly 

destructive power when interacting with the population of locations with precarious 

infrastructure. This fact aggravates the vulnerability of the population exposed to this 

type of hazard. 

Figure 4a-g shows the occurrence of flash flood events in the NEB, considering 

each triennium comprised in the period from 1993 to 2013. The period from 2002 to 

2004 presented the most significant registers (Figure 3d), with a high frequency of 

events in 2004 (more than 400), followed by the period from 2008 to 2010 (Figure 3f), 

with 2009 standing out. It is worth noting that a considerable number of mesoregions 
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did not register flash flood events in the trienniums of 1999-2001 and 2005-2007, which 

were the years with the lowest number of cases in the analyzed period. 

The mesoregions located at the states of Bahia, Pernambuco and Paraíba stood 

out with higher occurrences of flash flood events, which further increased in the 

anomalous trienniums in the time series. Abreu et al. (2020) reported that these regions 

have higher altitude and altimetry, which favors the occurrence of flash floods. Souza 

and Azevedo (2012) and Silva (2014) observed higher registers of intense rainfall 

(rainfall equal to or greater than 60 mm/day) and extreme rainfall (rainfall equal to or 

greater than 100 mm/day) events in these regions, which potentialize the occurrence of 

flash floods. Regions to the south of the state of Bahia, where flash floods occur in 

practically all the analyzed trienniums, are influenced by the climate conditions of the 

Southeast region of the country, in addition to the direct influence of atmospheric 

systems such as frontal systems and the SACZ (Grimm 2011; Carvalho and Cavalcanti 

2016). 

In Figure 4h one can observe the annual frequency of flash flood events in the 

NEB. It can be seen that these events occur throughout all the data series, with the 

exception of 1993, which was influenced by the weather conditions associated with the 

extreme drought established since 1991 due to a strong El Niño event (Rao et al. 1993; 

Oliveira et al. 2010). When compared to the occurrence of drought events, flash flood 

occurrence is much less frequent in absolute terms, since the overall climate conditions 

in the NEB favor rainfall deficit (Cabral Junior and Bezerra 2018). The years considered 

atypical throughout the series are 2004; 2009 and 2010, being associated with macro-, 

meso- and micro-scale atmospheric systems (Orlanski 1975) that favor the occurrence 

of rainfall in the NEB region at different time scales. 
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Figure 4 – (a - g) Triennial and (h) annual occurrence of flash floods in the mesoregions 

of the Northeast Brazil in the period from 1993 to 2013. 

In Figure 5a-g, the spatial-temporal distribution of flood events in the Northeast 

region from 1993 to 2013 can be observed. It is worth mentioning that floods differ 

from flash floods as they are influenced by the gradual persistence of above-average 

rainfall. The first three analyzed trienniums (Figure 5 a,b,c) exhibited the lowest overall 

frequencies of these events, with isolated events occurring in certain mesoregions. 

The first triennium with high records of flood events was 2002-2004 (Figure 5d), 

with 2004 accounting for the largest number of cases throughout the entire extension of 

the NEB, with particularly high frequencies in the mesoregions of the Rio Grande do 

Norte state. The triennium 2008-2009 also stood out (Figure 5f) with many flood 

registers throughout all states. However, the highest concentration of events in this 

triennium was observed in mesoregions located in the northern part of the NEB region, 

particularly in the states of Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte and Paraíba. 

In a study developed by Rodrigues et al. (2020a), which assessed daily rainfall in the 

NEB, the northern portion of the region presented the highest monthly rainfall averages 

between January and May, with a peak in March of approximately 200 mm, in addition 
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to larger annual accumulated rainfall, which was influenced by the positioning of the 

ITCZ and mesoscale systems (Palharini and Vila 2017). 

Figure 5h shows the annual distribution of flood events in the NEB. The 

anomalous years were the same as in the flash floods time series, with the years 2004, 

2008 and 2009 standing out with the highest records. As previously discussed, the 

excessive rainfall that potentialized the occurrence of these types of events in the 

mentioned years originated from specific atmospheric systems that acted over the NEB 

and caused high amounts of rainfall. 

 

Figure 5 – (a - g) Triennial and (h) annual occurrence of floods in the mesoregions of 

the Northeast Brazil in the period from 1993 to 2013. 

In order to estimate the risk of occurrence of events associated with climate and 

sociosanitary variables, the generalized additive model for location, scale and shape was 

used. We verified that the explanatory variables of this study showed signs of moderate 

to strong multicollinearity (K = 152.66) which would compromise the estimation of the 

model parameters. Thus, PCA was performed and retrieved five new variables (PC) not 

correlated with each other (Table 1). These components explain 94% of the 
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accumulated variance of the ten climate, sociosanitary and demographic explanatory 

variables. 

The five components have the following characteristics: PC1 is characterized by 

excessive rainfall, since it comprises annual precipitation that exceeded the 95th 

percentile (R95p), maximum amount of precipitation in 1 day (RX1day) and maximum 

amount of precipitation in 5 consecutive days (RX5day); PC2 is characterized by highly 

urbanized regions with inadequate sewage and waste collection; PC3 is characterized by 

wet conditions, since it comprises the variables CWD (maximum number of consecutive 

wet days) and PRECPTOT (total annual precipitation on wet days); PC4 corresponds to 

inadequacy in water supply; PC5 represents the maximum number of consecutive days 

with precipitation below 1 mm (CDD), that is, consecutive dry days. 

Table 1 – Principal components analysis of the climate, sociosanitary and demographic 

variables according to the mesoregions of the Northeast Brazil. 

Variable PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 

CDD -0,17 0,19 -0,15 0,01 0,95 

CWD 0,14 0,24 0,92 0,12 -0,07 

R95p 0,79 -0,17 0,39 -0,07 -0,29 

RX1day 0,88 -0,30 -0,02 -0,12 -0,05 

RX5day 0,90 -0,15 0,22 -0,14 -0,05 

PRECPTOT 0,58 -0,03 0,74 -0,11 -0,23 

Water supply -0,17 0,19 0,07 0,95 0,00 

Sewage -0,12 0,90 0,29 -0,06 0,05 

Waste collection -0,24 0,91 0,10 0,22 0,20 

Urban population 0,32 -0,76 0,22 -0,39 -0,12 

 

Proportional variance 0,28 0,25 0,18 0,12 0,11 

Accumulated variance 0,28 0,53 0,71 0,83 0,94 
 

 

Subsequently, generalized mixed linear models were adjusted in order to identify 

the relationship between the principal components and the number of environmental 

disaster events in the NEB. Thus, four distinct distributions were tested for the response 

variables: Poisson, Double Poisson, Negative Binominal (Type I) and Negative 

Binomial (Type II). The best distribution for the response variables was selected based 

on the residual analysis criteria for each of the proposed models. The models adjusted 

with the NB type II distribution were the ones that best fitted the data. Therefore, Table 

2 shows the parameters estimated with the generalized mixed linear model using the 

type II NB distribution for the different analyzed disaster types. 
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Table 2 – Parameters estimation for the generalized additive model for location, scale 

and shape of drought, flash flood and flood events in the Northeast Brazil. 

DROUGHT 

 Estimated 

Parameter 

Error t-value p-value 

Intercept 3,609 0,079 45,529 < 0,0001* 

PC 1 -0,254 0,063 -4,039 < 0,0001* 

PC 2 0,170 0,064 2,649 0,0085* 

PC 3 -0,228 0,066 -3,478 0,0006* 

PC 4 0,139 0,061 2,305 0,0219* 

Global deviance: 2.480,39      AIC: 2.498,96       SBC: 2.533,14 

Random effect: 

Profile 1: 0,1989 / Profile 2: -0,3509 / Profile 3: -0,7028/ Amorphous profile: 0,9499  

   : 0,4752 

FLASH FLOOD 

Intercept  1,509 0,097 15,609 < 0,0001* 

PC 1 0,256 0,059 4,365 < 0,0001* 

PC 2 0,209 0,068 3,068 0,0024* 

PC 3 0,356 0,056 6,328 < 0,0001* 

PC 5 -0,310 0,079 -3,924  0,0001* 

Global deviance: 1.446,99      AIC: 1.465,75       SBC: 1.500,29 

Random effect: 

Profile 1: 0,2419 / Profile 2: 0,4749/ Profile 3: -0,7726 / Amorphous profile: 0,0567  

   : 0,2617 

FLOOD 

Intercept  1,189 0,135 8,770 < 0,0001* 

PC 1 0,529 0,071 7,486 < 0,0001* 

PC 3 0,315 0,075 4,202 < 0,0001* 

PC 5 -0,003 0,094 -0,035 0,0180* 

Global deviance: 1.127,19      AIC: 1.143,11       SBC: 1.172,42 

Random effect: 

Profile 1: 0,3683 / Profile 2: -0,3822 / Profile 3: -0,3823 / Amorphous profile: 0,3107  

   : 0,1564 
 

Regarding drought events, the estimated model detected statistically significant 

associations with the components PC1, PC2, PC3 and PC4. The PC1 and PC3 were 

negatively associated with drought, i.e., the higher the rainfall extremes, the more 

consecutive wet days and the higher annual rainfall for the region, the lowest the 

number of drought events. Each increase in PC1 is associated with s a reduction in 

drought events of approximately 28.5%, while the increase in PC3, which expresses the 

volume of accumulated rainfall in wet days, leads to a decrease of 20.4% in drought 

occurrence. 

PC2 and PC4 positively contribute to the increase in the number of drought 

registers, that is, the greater the number of housings with inadequate sewage, waste 
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collection and water supply, and the greater the percentage of urban population, the 

more drought disasters are notified. Each unit added in the inadequacies of the sanitary 

conditions and urban population of the NEB corresponds to an average increase of 

18.5% and 14.9% in the notification of drought-related disasters, respectively. In 

general, the simultaneous unit increase in all covariables results in a 19% decrease in 

drought events in the region. 

With the exception of PC5, all other components positively contribute to the 

number of flash flood events. That is, the greater the rainfall extremes, number of 

domiciles with inadequate sewage and waste collection, percentage of urban population, 

consecutive wet days and annual rainfall, the higher the number of flash flood cases in 

the NEB. The contribution of PC1 to the increase in flash flood occurrence is 29.2%, 

while for PC2 and PC3 it is of 23.2% and 42.8%, respectively. The number of 

consecutive dry days (CP5) negatively contributes to the occurrence of flash floods, 

which is expected since a decrease of 73.3% in the occurrence of flash floods was 

observed with a larger number of consecutive dry days. The combined increase in the 

analyzed explanatory variables lead to an increase of 40% in the occurrence of flash 

floods in the NEB. 

For disasters classified as flood, only the components representing climate 

variables were significant for the model. CP1 and CP3 positively contribute to the 

number of flood events, i.e., wet consecutive days and annual accumulated rainfall tend 

to increase the frequency of flood disasters, contributing individually with an increase 

of 69.7% and 37.0%, respectively. In contrast, PC5 contributes negatively by reducing 

in 0.3% the occurrence of floods. The combined increase in covariables results in a 57% 

increase in the number of flood events in the NEB region. Finally, it is worth noting that 

the results described in the previous paragraphs represent an average assessment of the 

model’s behavior. More specific results for each mesoregion can be interpreted by 

analyzing the associated random effect of each model. In all adjusted mixed models, the 

random effect variance is not negligible. The estimation of the variance of the random 

effects represents the differences between NEB mesoregions. 

Excessive rainfall in the NEB is extremely important for the region’s 

development, since it suffers from critical rainfall deficits that significantly affect the 

population that heavily depends on subsistence agriculture. However, the social and 
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environmental conditions of the cities can also potentialize the occurrence of 

hydrometeorological disasters associated with excessive rainfall. In a study developed 

by Oliveira and Lima (2019) which analyzed the period of return of extreme events in 

the capital cities of the NEB, the authors observed the occurrence of more frequent and 

more intense events in the wet season. However, these locations present a different 

behavior whether they are situated in the northern (São Luiz, Teresina and Fortaleza) or 

coastal (Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju and Salvador) portions of the 

NEB. 

The inadequate sewage, waste collection and water supply conditions of 

households significantly contribute to enhance the exposure to the occurrence of 

droughts and flash floods. The precarious sanitary conditions of the population 

contribute to increase the risks associated with the episodes of disasters in the NEB, 

which is further influenced by high percentages of urban population. Silva (2009) 

reported that the urbanization process is one of the main aspects that influence disasters 

resulting from excessive rainfall in urban areas, often caused by the occupation of risk 

areas by the population, which is associated with increased surface runoff, floodplain 

occupation and social vulnerability. Generally, these areas are not covered by impact 

prevention or mitigation plans, and therefore are severely exposed to these risks. Xavier 

et al. (2014) emphasized the importance of the combination of social and economic 

processes to the occurrence of disasters. 

Rodrigues and Moroz-Caccia Gouveia (2013) reported that mass movements, 

flash floods, water resources pollution and soil contamination are the main 

environmental impacts resulting from the urbanization process. In addition, flash flood 

events pose a series of threats such as the contamination of water sources and decreased 

agricultural productivity, especially when referring to vulnerable regions such as the 

NEB, which usually struggle to face and recover from the adverse effects of these 

events (Silva et al. 2013). 

By analyzing the mean estimates of the proposed models for each of the 

analyzed disaster classification (Table 3), one can observe a certain variability between 

the profiles considered in the study. The mesoregions classified as having an amorphous 

profile stood out with a very specific characteristic for the three types of studied 

disasters. For the other analyzed profiles, one can identify that drought events in Profile 
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1 mesoregions presented an average count of 60 events (59.96). Projections developed 

by Spinoni et al. (2014) and the analysis of extreme events carried out by Da Silva et al. 

(2019a) indicated an increase in temperature and reduction in precipitation with an 

increasing trend for the number of consecutive dry days in the region. 

Regarding flash floods and floods, Profile 2 showed higher averages with 

approximately 9 and 5 cases (9.13 and 4.62), respectively. Studies developed by Da 

Silva et al. (2019b) and Rodrigues et al. (2020b) indicated a growing trend in extreme 

rainfall events in the coastal portion of the NEB. These authors reported that these types 

of events are becoming more frequent and more intense, with 178 mm/day mean 

accumulated values in a 2-year return period. It should be noted that all estimates from 

the model are within the 95% confidence interval. 

The mesoregions classified as Profile 2 and Profile 3 presented greater risk 

associated with the events triggered by excessive rainfall, which can be observed by the 

estimations retrieved with the models for the flash floods and floods events. The eastern 

coast and northern portion of the NEB, covering the state of Maranhão, are areas that 

present higher rainfall amounts and, consequently, more frequent episodes of rainfall 

extremes (Oliveira et al. 2013b; 2017; Rodrigues et al. 2020b). Profile 2 and Profile 3 

differ regarding sociosanitary aspects, since Profile 2 has the best sanitary conditions, 

which leads to better capacity to cope with the events. Furthermore, Profile 2 

mesoregions encompass the largest urban agglomerations in the NEB, including eight 

capital cities. 
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Table 3 – Mean estimates of the profiles of vulnerability to environmental disasters in 

the Northeast Brazil, retrieved by the generalized additive model for location, scale and 

shape of drought, flash flood and flood events. 

DROUGHT 

 Mean              
Profile 1 59,96 [57,85;62,08] 

Profile 2 16,12 [14,98;17,27] 

Profile 3 17,84 [16,54;19,13] 

Amorphous profile 65,32 [56,84;73,81] 

FLASH FLOOD 

Profile 1 4,73 [4,49;4,97] 

Profile 2 9,13 [8,24;10,01] 

Profile 3 4,25 [3,52;4,97] 

Amorphous profile 4,91 [3,96;5,85] 

FLOOD 

Profile 1 3,63 [3,38;3,87] 

Profile 2 4,62 [3,67;5,57] 

Profile 3 3,83 [3,32;4,34] 

Amorphous profile 5,46 [3,21;7,71] 

 

4.4. Conclusions 

The NEB is predominantly characterized by the frequent occurrence of droughts, 

which affect most part of the population although it is not a environmental disaster with 

highly destructive power. Events caused by excessive rainfall such as flash floods and 

floods are also recurrent, although much less common than droughts. The remarkable 

climate variability in the NEB potentialize the impacts of these events due to extreme 

climate and weather conditions. However, climate extreme events in their own are not 

sufficient to characterize a disaster. Thus, the social and environmental conditions in 

which the populations are inserted also influence the occurrence of disasters. 

Generalized additive models of location, scale and shape proved to be effective 

in capturing the relationship between the occurrence of disasters and the climate, 

sociosanitary and demographic conditions of the NEB. Its applicability seems 

advantageous for taking into consideration the overdispersion and the nature of the 

probability distribution of the count of drought, flash flood and flood events (dependent 

variables). This type of modeling allows the inclusion of random effects, which take 

into account the specific variability of each of the profiles formed based on the 

disasters, sociosanitary and climate characteristics of the mesoregions. Thus, these types 
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of model emerge as an innovative method to estimate the risk of occurrence of events, 

considering the associated factors. 

Through the proposed models, statistically significant associations were found 

between disasters registers and climate, sociosanitary and demographic conditions. 

Conditions that favor the occurrence of excessive rainfall were significantly associated 

with all analyzed disaster types. They negatively contributed to the occurrence of water 

shortage events (droughts) and positively contributed to the occurrence of flash floods 

and floods, which are triggered by excessive rainfall. Sociosanitary conditions were also 

important parameters in the analyzed models, with non-significant results only for the 

flood disaster model. 

Therefore, we expect that the results of this research can elucidate issues that 

will help the development of public policies regarding the prevention, mitigation, 

preparedness, response and recovery from impacts of environmental disasters on the 

population of the NEB. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este artigo refere-se a um estudo de caso para possibilitar a compreensão em uma 

perspectiva “micro” dos fatores envolvidos no processo de ocorrência dos desastres 

naturais. Neste sentido, identificaram-se caracetristicas meteorológicas do extremo de 

precipitação que foi o elemento potencializador do movimento gravitacional de massa, 

ocorrido no bairro de Mãe Luiza na cidade do Natal/RN/Brasil. Avaliaram-se as 

características físico-ambientais, envolvidas no evento, que foram de fundamental 

importância na configuração da vulnerabilidade ambiental no bairro. Os resultados deste 

artigo apontam para a importância do direcionamento das politicas de gestão do 

planejamento urbano, sistemas de drenagem e de proteção e defesa civil, além dos 

projetos de politicas sociais, saúde e habitação no bairro. 
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ABSTRACT 

 

Landslides are exacerbated by the frequency of intense rainfall, which associated with 

physical and environmental conditions can cause major disasters. Therefore, this study 

analyzes the atmospheric conditions associated with an event of intense precipitation 

caused by Easterly Wave Disturbances (EWDs), as well as the environmental conditions 

related to the mass gravitational movement that occurred on June 14th and 15
th

, 2014 in 

the district of Mãe Luiza, Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. For this purpose, the 

synoptic conditions, the vertically integrated moisture flux and the energy behavior in 

the EWD's phases were analyzed. In addition to these factors, local environmental 

aspects were assessed to classify the vulnerability to disaster events in the affected area, 

through information with high precision, resolution and accuracy. The EWD formed on 

June 12th, 2014 and dissipated on June 15th, a period of World Cup games in the city of 

Natal. During the days of the atmospheric system, the daily accumulation of 

precipitation was greater than 100 mm, with precipitation accumulated in 3 hours on the 

order of 60 mm for the maturation stages of the disturbance. The main synoptic 

conditions associated with EWDs were exhibited by the intense anomalies of wind 

speed and high moisture flux along the coast of the Northeast region, which intensified 

the influx of moisture into the continent under the influence of the system. Condit ions 

of high to very high vulnerability were identified in the area where the event took place, 

along with other parts of the district. These results were detected from conditions of 

declivity, vegetation, geology, geomorphology, pedology, defluvium, and land use and 
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cover. The areas classified as having low and medium vulnerability were those without 

buildings, covered by arboreal or herbaceous vegetation. 

 

Key words: EWD; Debris Flow; Physical Environment; Vulnerability 

 

5.1. Introduction 

The occurrence of extreme precipitation events maximizes episodes of natural 

disasters, such as floods, torrents and gravitational mass movements. These disaster 

situations simultaneously involve social and natural processes that impact society 

(Mateddi and Butzke 2001; Narváez et al. 2009; Welle and Birkmann 2015), with 

anthropogenic actions being one of the deterministic factors, combined with weather 

conditions, therefore requiring attention from the civil defense and other governmental 

authorities (Pielke and Carbone 2002). 

In the Brazilian state of Rio Grande do Norte, from June 13th to 15th, 2014, 

intense rainfall occurred, with accumulations greater than 100 mm daily, a period in 

which the state capital, Natal, hosted matches of the World Cup. Studies such as Neves, 

Alcântara and Souza (2016) and Caetano (2017) showed that an Easterly Wave 

Disturbance (EWD) was the main atmospheric system responsible for the high rainfall 

in the region. The city's civil defense agency has reported that 40 mm of rainfall in the 

city is enough to cause local disturbances, as well as to increase the occurrence of 

natural disasters. Therefore, the occurrence of mass movement was aggravated in some 

of the hillsides to the east of the district of Mãe de Luiza, located in the eastern part of 

Natal. This affected 187 families, 26 of which had their houses totally destroyed. 

There were (and still are) socio-environmental conflicts in the district of Mãe 

Luiza, since it was established as a Special Zone of Social Interest (ZEIS) by State Law 

4,663/95, included in the urban zoning in Natal’s Master Plan as an urban occupation 

area on a fragment of the dune field that constitutes Environmental Protection Zone 10, 

the dune slopes of Mãe Luiza Lighthouse, and the Environmental Protection Zone 2, 

known as Dunas State Park of Natal (Natal 2007). The urban arrangement of Mãe Luiza 

ZEIS has typical characteristics of informal urban land use and occupation, which pose 

threats both to the resident population and to the natural elements of the environment, in 

this case dune fields with high environmental fragility, previously covered by Atlantic 

Forest vegetation and sandbanks (Alves and Pessoa 2017). 
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In recent years, the damage caused by weather events has been intensifying, 

often linked to the lack of urban planning. With the process of urban growth, many 

areas have been occupied that are unsuitable for anthropic use. Among these locations 

are hillside and mountain areas, without any adjustments being made to mitigate and/or 

adapt to the natural fragilities of the land or to reduce the exposure of the people in such 

communities. This threat is magnified by the socioeconomic vulnerability of these 

communities. Such characteristics of the anthropization process increase the exposure of 

the people that occupy these urban spaces and thus also increase the likelihood of 

disasters. 

According to Jansen and Vieira (2012), the rapid growth of urban centers 

without proper planning has impelled the population to occupy areas more exposed to 

the occurrence of natural disasters, especially the most vulnerable people with low 

economic power. Such occupation of areas susceptible to intense natural phenomena, 

such as hillsides and coastal zones, amplify the probability of harmful events, such as 

mass movements, which cause loss of property and human lives. 

The occurrence of mass movements involves different factors that are directly or 

indirectly associated, starting with aspects of the physical environment, such as: the 

complexions of geological and structural features (texture of the material, presence of 

fractures, faults and other discontinuities); geotechnical and hydrological properties of 

materials, such as granulometry, cohesion, porosity, permeability, shear strength, 

conductivity; morphometric and morphological attributes of the terrain, such as slope, 

aspect, hill shape; and socioeconomic aspects of land use and coverage, especially in 

occupied deforested areas, often prone to greater and faster soil saturation during 

intense precipitation. In most cases, rain is one of the main triggers of mass movements 

(Dias and Hermann 2002; Pinto et al. 2013). 

Therefore, this study analyzes the atmospheric conditions associated with an 

event of intense precipitation caused by an Easterly Wave Disturbance (EWD), as well 

as the environmental conditions related to the mass movement that occurred between on 

June 14-15, 2014, in the district of Mãe Luiza, Natal, Rio Grande do Norte. The 

understanding of the different factors involved in this intense rainfall event will 

contribute to elucidate the disaster, providing support for the planning and application 

of effective public policies to reduce and mitigate risks in the district. 
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5.2. Materials and Methods 

5.2.1 Study Area 

The Mãe Luiza district, situated on the east side of the city of Natal, capital of 

Rio Grande do Norte, has a population of 14,959, distributed in and 4,390 households, 

according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE 2010). It covers 

approximately 95.7 hectares and occupies a portion of a previously vegetated dune field, 

with accentuated erosion by the action of water, due to the high waterproofing of the 

soil promoted by urbanization, with houses built on sandy soil, accompanied by 

deficient rain drainage and sanitary sewage systems with poor maintenance. 

The precipitation regime for the region, in addition to being related to its 

proximity to the ocean, is influenced by atmospheric systems, among which the Easterly 

Wave Disturbances (EWDs) stands out. These systems are responsible for high amounts 

of rainfall along the coast the Northeast region of Brazil. These are atmospheric 

disturbances observed in the tropics, in the area of influence of the trade winds, moving 

from east to west, that is, in the Southern Hemisphere, from the west coast of Africa to 

the east coast of Brazil, which are associated with low pressure and high sea surface 

temperatures (Riehl 1945). EWDs are extremely important because they cause 

significant changes in atmospheric conditions, mainly in the southern wind component, 

resulting in humidification of the atmospheric layer, increased cloudiness and 

precipitation (Coutinho and Fish 2007). These atmospheric systems vary in size and 

intensity depending on the time of year and the region of the globe (Berry et al. 1945).  

Neves, Alcântara and Souza (2016), studying the occurrence of an EWD in the 

state of Rio Grande do Norte (Northeast Brazil), observed that the atmospheric system 

occurred close to the Brazilian Northeast coast as an extension of the convective activity 

present in the Intertropical Convergence Zone (ITCZ). The increase in the intensity of 

the system was related to higher sea surface temperature in the Atlantic adjacent to the 

Northeast coast, where the system strengthened when approaching the continental shelf, 

where the water is shallower. 
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Figure 1 - Located in the district of Mãe Luiza, situated in the Estern Zone of Natal. 

5.2.2. Data 

To assess the event of intense precipitation that occurred in Natal between June 

12th and 15
th

, 2014, satellite images from GOES 13 and Meteosat 10 were initially 

used, provided by the Satellite and Environmental Systems Division of the Center for 

Weather Forecasting and Climate Studies of the National Institute for Space Research 

(DSA/ CPTEC/INPE). These images were used to ascertain the life cycle of the 

atmospheric system, thus defining its phases: formation (0600 UTC/June 12th); 

maturation (1600 UTC/June 13th); and dissipation (0930 UTC/June 14th). In addition, 

the EWD had a second stage, consisting of reintensification (1200 UTC/June14th), 

maturation 2 (0000 UTC/June 15th) and dissipation 2 (1800 UTC/June 15th). 

In the analysis of the pluviometric volume, daily precipitation data provided by 

the National Center for Monitoring Natural Disaster Alerts (CEMADEN) were used. 

These data are collected through a network of rain gauges containing eight instruments, 

distributed in the districts of Natal in its four zones (North, South, East and West). 
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Because the precipitation was not simultaneous with the satellite images’ transmission, 

the data were organized in accumulated hours and aggregated in a period of three hours. 

Thus, we used the hour before and after the steps involving the atmospheric system in 

question. 

The data for the meridional and zonal components of the wind, air temperature, 

relative vorticity, divergence, specific humidity and vertical speed were obtained from 

ERA5 reanalysis (fifth generation of atmospheric reanalysis) of the European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), developed by the Copernicus Climate 

Change Service (CS3), with hourly analysis fields and horizontal resolution of 0.3 ° 

latitude × 0.3 ° longitude, 139 pressure levels, from the surface to 0.01 hPa (about 80 

km). These data were used to analyze the synoptic environment in which the 

atmospheric system was inserted, in addition to the flux of humidity and energy 

variations during the period of the EWD. 

The spatial data used to assess physical vulnerability were obtained from the 

repositories of Natal's Department of Urban Mobility (SEMURB), the Applied 

Geotechnology, Coastal and Oceanic Modeling Laboratory (GNOMO/UFRN), and also 

the Basic Sanitation Services Regulatory Agency of the City of Natal (ARSBAN). Such 

spatial data are georeferenced and based on geodetic surveys with high precision and 

accuracy, including the derivation of the Digital Terrain Model (DTM) and the Digital 

Surface Model (DSM), and integrated in a Geographic Information System (GIS) for 

the analysis of environmental vulnerability to mass movements (Chart 1). 
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Chart 1 - Spatial layers used in the calculation of environmental vulnerability of 

landslides in the district of Mãe Luiza, Natal, RN. 

Base Map Source Product Scale* 

Districts Semurb Vector product (shapefile). 1:850 

Orthomosaic Semurb Raster product, obtained from the 

orthorectification of Google Earth images 

in 2012-2013 and 2016 (resolution of 

0.17 m) 

1:850 

Original DTM  GNOMO TIN interpolation of contour lines of 1 m 

equidistant from Semurb (2006) 

1:2.500 

Calibrated DTM  GNOMO Geodesically calibrated according to the 

MAPGEO2015 reference surface system 

(resolution 0.5 m). 

1:2.500 

DSM GNOMO Derived from calibrated DTM: addition 

of 5 meters for buildings and 0.2 meters 

for sidewalks (resolution of 0.5 m) 

1:2.500 

Environmental 

Data 

Source Processing/Product Scale* 

Declivity GNOMO Derived from DSM in degrees 

(resolution 0.5 m) 

1:2.500 

Vegetation GNOMO Vector data mapped by screen capture, 

stemming from Semurb's 2016 

Orthomosaic 

1:1.000 

Use and coverage GNOMO Vector data mapped by screen capture, 

from Semurb's 2016 Orthomosaic 

1:1.000 

Geomorphology GNOMO Vector data mapped by screen capture, 

from the  Semurb's 2016 Orthomosaic 

1:1.000 

Average Defluvium 

Coefficient (C) - 

Drainage Master 

Plan (DMP) of 

Natal 

ARSBAN Vector data provided in shapefiles for 

2008 and projected for 2028. It measures 

surface runoff, defined by the ratio 

between the volume of water runoff and 

the volume of precipitated water. 

C = Lost_Volume/Precipitated_Vol. 

1:5.000 

PedologY (DMP) ARSBAN Vector data provided in shapefiles 1:5.000 

Geology ARSBAN Vector data provided in shapefiles 1:5.000 

* Data Matrix (Raster) -> Scale = 1: (Resolution/0.0002) 
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5.2.3. Methodology  

5.2.3.1. Water Vapor Transport  

The balance of moisture convergence during the occurrence of the EWD was 

calculated over a rectangular area delimited between -8.7 ° and -10.4 °; -35 ° and -38.2 

°, which encompasses the state of Rio Grande do Norte. The area considered to study 

the transport of water vapor, in and out of it, includes the city of Natal, the most affected 

by the EWD. The vertical integration of moisture fluxes was carried out using the 

methodology of Rao et al. (1996), since this formulation has been used successfully in 

other studies, such as Lima et al. (2010), Satyamurty et al. (2013), Coutinho et al. 

(2013) and Coutinho et al. (2015). It is based on the following equations:   

   
 

 
     

  

  
                                                                                                    (1) 

   
 

 
     

  

  
                                                                                                    (2)        

Where: Qv and Qu represent the meridional and zonal moisture flux, 

respectively; g is acceleration due to gravity; q is the specific humidity; u and v are the 

components of the southern and zonal wind, respectively; pt denotes the pressure at the 

top of the integration domain (300 hPa); and p0 is the pressure at the surface (hPa). The 

unit of these fluxes is kg/s. 

The moisture fluxes along the eastern and western borders were calculated as 

follows:                        

         
    

    
                                                                                                   (3) 

         
    

    
                                                                                                   (4) 

The integration was carried out by setting the latitude or longitude between the 

limits of the borders of each area, according to the indices previously defined in the 

equations, where: the EW indices of Equation (3) define the longitude to set the eastern 

or western borders; the integration is done in the y direction; ф1 is the value of latitude 

on the southern edge; and ф2 is the value of latitude on the northern edge. The NS index 

of Equation (4) defined the latitude to set the northern or southern boundaries. In this 
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case, the integration was done in the x direction, where λ1 is the longitude value on the 

western edge and λ2 is the longitude value on the eastern edge. The i index in both 

equations defines the meridional, zonal or total moisture flux, already vertically 

integrated.  

The balance of signs for calculating the convergence was determined according 

to the boundaries of the defined areas. For the northern and eastern edges, if the value is 

negative, there is an entry or gain in flux, which must be added to the total balance; if 

the value is positive, there is an outflow or loss of flux, which must be subtracted. On 

the southern and west edges, the opposite occurs: if the value is positive, there is an 

entry or gain of flux, so it must be added; if the value is negative, there is an outflow or 

loss of flux, so the total convergence balance must be subtracted.  

5.2.3.2 Energy analysis  

  In order to study the availability of energy in the atmosphere, seeking its 

influence during the period of the atmospheric system, Lorenz energy was used. This 

seeks to identify the generation and conversion of energy through a diagram with four 

boxes (Lorenz 1960), which represents the storage of the different types of energy 

involved in the system, in addition to the direction of the flux represented by the arrows, 

which suggest the presence of sources, sinks or terms of conversion (Holton 1992).  

As described by Lima et al. (2010) and Alves (2017), the submerged energies 

are classified into elements of the basic state and disturbance, as follows: potential 

available energy of the basic state (AZ); potential available energy of the disturbance 

(AE); kinetic energy of the basic state (KZ); and disturbance (KE). Thus, the 

conversions analyzed between the forms of energy are AZ-AE (CA), AE-KE (KE), KE-

KZ (CK), AZ-KZ (CZ). The CA and CE conversions correspond to the baroclinic 

instability cycle, and CK and CZ to the barotropic cycle. These fluxes are calculated 

through horizontal integration of the limit area and the vertical integration between the 

levels of 1,000 and 100 hPa.  

5.2.3.3. Analysis of environmental vulnerability  

 With the environmental conditions of the hillside where Mãe Luiza is located, a 

possible area of environmental preservation with closed forest, we sought to assess the 

predisposition of the area to mass movements. Initially, the DTM was generated by 
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triangular irregular network (TIN) interpolation of contour lines equidistant at 1 m, 

derived from orthophotomosaics provided by the Natal Department of Urban Mobility 

(SEMURB) from an altimetric survey carried out in 2006, based on the processing 

available in the Arc Map 10.3© computational suite. The planialtimetric calibration was 

based on 14 geodetic control points distributed in the area of interest, by the team of the 

Laboratory of Applied Geotechnologies, Coastal and Marine Ocean Modeling 

(GNOMO) of Federal University of Rio Grande do Norte, on November 29, 2018, 

according to the method suggested by Lima et al. (2019).  

Calibration of the DTM was performed in the QGIS 3.4.12
GNU

 suite with linear 

regression adjustment, with the aid of the bootstrap simulation method, which uses 

resampling in the original database to obtain a new dataset, possibly containing a greater 

number of elements. Thus, the expression y = 1.513 + 1.015x was obtained; where y is 

geodesically calibrated altimetry and x is aerial lift altimetry.  

For the development of the DSM, the following strategies were established: (i) 

the various classes of dunes, the coastline and the level of the pavement of the access 

roads received differential altimetry of 0.0 m, as they correspond to the calibrated base 

DTM; (ii) the urban lots received a value of 5.0 m, considering that most of the 

buildings have one floor; and, (iii) the mapped sidewalks received a value of 0.2 m. The 

use and coverage map used as a base was made from the high-resolution orthomosaics 

available in the Google Earth repository (2012-2013 and 2016), orthorectified for 

integration in the SEMURB database. The vector file for land use and coverage was 

transformed into a raster based on the assigned altimetry values, integrated into 

algebraic operations with the calibrated DTM, thus obtaining the DSM.  

The calculation of environmental vulnerability was based on the proposal by 

Busman et al. (2016), from the scale of Saaty (2008), considering the gravitational 

movement as the main danger related to extreme precipitation in the region (Charts 2 

and 3).  
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Chart 2 – Saaty scale applied, as in Busman et al. (2016). 
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Chart 3 – Saaty scale, considering landslides in the district of Mãe Luiza, Natal, RN. 
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Declivity 1 3 3 7 5 7 9 35.000 0.2605 

Vegetation =1/3 1 3 3 7 5 9 28.333 0.2109 

Land use =1/3 =1/3 1 5 3 7 9 25.667 0.1910 

Pedology =1/7 =1/3 =1/5 1 =1/3 3 9 14.010 0.1043 

Defluvium =1/5 =1/7 =1/3 3 1 5 9 18.676 0.1390 

Geomorphology =1/7 =1/5 =1/7 =1/3 =1/5 1 9 11.019 0.0820 

Geology =1/9 =1/9 =1/9 =1/9 =1/9 =1/9 1 1.6667 0.0124 

 

Thus, the final equation for environmental vulnerability in the district of Mãe 

Luiza, expressed below, was applied to the various layers of the variables under analysis 

in raster format, using the Quantum GIS
GNU

 Raster Calculator tool, applying the map 

algebra technique. Subsequently, weights were assigned to the classes present in the 

environmental variables, in proportion to their vulnerability to mass movement (Chart 

4), in which the values followed Boolean logic, as in Busman et al. (2016). 
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Chart 4 - Weights for the classes of environmental variables included in the calculation 

of landslide vulnerability in the district of Mãe Luiza, Natal, RN. 

Variable 
Very low 

(1) 

Low  

(1.5) 

Medium 

(2) 

High  

(2.5) 

Very High 

 (3) 

Declivity * 0°-10° 10°-20° 20°-30° 30°-45° >45° 

Vegetation 

Arboreal-

shrub 

vegetatio

n 

Herbaceous 

vegetation 
- - - 

Land use - - - 

Sidewalks 

and access 

roads 

Homes, 

schools, 

shops, 

churches, 

health units 

Defluvium 

coefficient ** 
0.10-0.25 0.25-0.30 0.30-0.45 0.45-0.60 >0.60 

Pedology *** -  
Yellow 

oxisol 

Quartzarenic 

neosol 
 

Geomorpholog

y *** 
  

Vegetated 

coastal  

dune 

Semi-

vegetated 

coastal dune 

Coastal dunes 

not vegetated 

and/or man-

made 

Geology ***  
Barreiras 

Group 
- - 

Unconsolidat

ed wind 

deposit 

(dune) 

* Based on Jesus (2002). 

** Considering the coefficient of 0.30 for sandy soil covered with vegetation. 

***Based on Busman et al. (2016) 

  The vulnerability indices varied between 0 and 3.0, with increments of 0.6 in 

each of the classes defined in the methodological development, being classified as Very 

Low (0 - 0.6), Low (0.6 - 1.2 ), Medium (1.2 - 1.8), High (1.8 - 2.4) and Very High (2.4 

- 3.0). 

5.3. Results and discussion 

5.3.1. Atmospheric conditions associated with the intense precipitation event 

Figure 2 shows the life cycle of the atmospheric system based on satellite 

images, corresponding to the phases of action of the Easterly Wave Disturbance, 

classified in two distinct moments in time, since its reintensification occurred. The 
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moment of initial formation of the EWD occurred on June 12th at 0600 UTC (Figure 

2a), when the cloud cover over the ocean was observed moving westwards in the 

vicinity of the mainland. The maturation phase of the system occurred around 1200 

UTC on June 13th (Figure 2b), with clouds of great vertical development and intense 

convective activity, evidenced by the temperature values of the top of the clouds that 

reached -55 ° C. The dissipation occurred at 0930 UTC on the 14th of June (Figure 2c), 

with shallow clouds being observed along the coast. 

The system reintensified on the 14th at 1200 UTC (Figure 2d), corresponding to 

its second maturation, which occurred at 0000 UTC on the 15th of June (Figure 2e). At 

this moment, there was greater convective activity and clouds with pronounced vertical 

development, typical of cumulonimbus clouds, which are responsible for intense 

precipitation. Subsequently, the system dissipated at 8000 UTC on the June 15th 

(Figure 2f), leaving the weather over the east coast of Rio Grande do Norte unstable. 

 

Figure 2 - Satellite images showing the phases of (a) formation, (b) maturation, (c) 

dissipation, (d) re-intensification, (e) 2nd maturation and (f) 2nd dissipation. The yellow 

rectangle represents the identification of the evolution of the system. 
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The mass movement event that took place in the district of Mãe Luiza, from 

June 13-15, 2014, was aggravated by extreme rainfall, resulting from the EWD, a very 

influential atmospheric system affecting the rainfall regime in cities located in the 

eastern part of the Northeast Brazilian (NEB). As stated by de Lima et al. (2020), the 

mentioned disaster generated a large volume of sediment and debris, on the order of 

approximately 70,000 m³, causing the collapse of 30 homes, which were consequently 

left uninhabitable, and causing economic losses to 78 households. Additionally, there 

were major obstacles to urban mobility caused by the accumulation of material on 

public roads. This region also has a strong tourist flow. Indeed, these roads were built to 

handle the traffic generated by matches of the World Cup in 2014. 

Several studies developed regarding the east coast of Northeast Brazil, such as 

Alves (2017), Ferreira et al. (2019) and Correa et al. (2019), have indicated the EWD is 

an atmospheric system that propels heavy rains. The factors describe above exacerbated 

the natural disaster caused by excessive precipitation. This event mainly affected people 

who were highly vulnerable, causing social instability in different segments, such as 

health, education, social assistance and housing, in addition to the loss of human lives.  

The daily accumulated precipitation on the days of the event was greater than 

100 mm, although this was slightly lower (around 80 mm) in some districts located to 

the west of the city. Image 3 shows the accumulated rainfall in three hours, according to 

the phases of the atmospheric system in question. This considered the periods 

beforehand and afterward, determined by means of satellite images for each of the 

phases under analysis. The precipitation in the maturation periods of the system was 

substantial, considering the three-hour accumulation, where some areas registered more 

than 60 mm of rain. This behavior comes from the system phase, in which there is 

greatest convective activity during the period of development, with clouds having large 

vertical development and top temperatures of -55 ºC to -60 ºC. 

According to Oliveira and Lima (2019) and Rodrigues et al. (2021), the highest 

average values of maximum daily precipitation in Natal typically occur in June, with a 

record of 94.4 mm. Their analysis was performed using the return period for extreme 

events in the city of Natal, adopting extreme value distribution (EVD) models. In 

addition, the authors estimated that the probability of rainfall above 80 mm/day in the 

city in that month was 55.1%. 
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Events of intense precipitation during June in the eastern part of Northeast Brazil 

are quite frequent, since this month is considered the height of the rainy season in the 

region (April to July) (Oliveira et al. 2016; Rodrigues et al. 2020; Oliveira and Lima 

2019). The Easterly Wave Disturbances are associated systems, since this is the period 

of greatest intensity (Torres and Ferreira 2011; Palharini and Vila 2017; Gomes et al. 

2019), being responsible for 70% of the precipitation (Pontes da Silva et al. 2011). 

 

Figure 3 - Accumulated rainfall in the city of Natal in three hours according to the 

phases of (a) formation, (b) maturation, (c) dissipation, (d) re-intensification, (e) 

maturation 2, (f) dissipation 2. 

Anomalies of wind magnitude and the vertically integrated moisture flux are 

shown in Figures 4 and 5 respectively. In the formation of the EWD, intense positive 

anomalies of wind speed are observed in much of the Brazilian continent, extending to 

the South Atlantic Ocean, with values of 1 and greater than 7 m/s, respectively. 

Specifically, in the state of Rio Grande do Norte, the values vary from 1 to 5 m/s. The 

vertically integrated moisture flux is less intense in this formation phase in the coastal 

part of the state, with values around 840 - 960 Kg/s. However, regions of greater 

intensity are observed in part of the South Atlantic, with values greater than 1,200 Kg/s. 



119 

 

Thus, the strong wind anomalies tend to transport moisture from the ocean to the 

continent. 

In the event studied here, the first maturation phase coincided with the greatest 

convective activity of the system, which was marked by the highest rainfall. The system 

started maturing on June 13th, with anomaly values for the wind speed over the South 

Atlantic greater than 3 m/s. Normal conditions were observed for that moment in Rio 

Grande do Norte, although considering the moisture flux, the values for the state were 

not as extreme. 

Even though the system dissipated at first, there was instability left in the region 

and it reintensified, passing through another cycle of maturation and dissipation, with 

high wind speed anomaly values. In this second cycle, an anomaly of 6 m/s and an 

intense moisture flux occurred along the entire east coast of state, with a record of 1320 

kg/s. This situation may have favored an upward movement, with vertical development 

of clouds and heavy rains throughout this cycle, presenting the highest precipitation. 

Analyzing the synoptic environment of that event, Neves, Alcântara and Souza 

(2016) and Caetano (2017) considered the vertical speed, wind speed, relative vorticity 

and specific humidity, and observed that in all the analyses, it was possible to identify 

propitious factors in the formation of the EWD. Its formation on June 12th, 2014 was 

accompanied by an extension of the convective activity present in the ICTZ, with its 

propagation displaced from east to west, at a propagation speed of approximately 

7     and length of initial wave of around 2,000 km. The weather system reached 

the continent on June 13th, showing high Standardized Precipitation Index values.  

The second dissipation phase occurred on June 15
th
, characterized by weakening 

wind speed with anomaly below 2 m/s. In addition, the reduction of humidity on the 

east coast did not immediately occur, due to the instability left in the atmosphere. The 

moisture flux reached values above 1,080 Kg/s. This behavior is expected after the 

action of any atmospheric system, since the destabilizations caused return to normal 

conditions. 
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Figure 4 - Anomalies of the wind speed in m/s for the phases of the Eastern Wave 

Disturbance. 

 

 

 



121 

 

 

Figure 5 - Specific moisture flux (kg water/kg air) vertically integrated in the EWD's 

phases. 

Figure 6 shows the integrated vertical moisture fluxes from 1,000 to 300 hPa, for 

the phases of the Eastern Wave Disturbance, with the respective contributions from the 

east, west, north and south. The largest fluxes were recorded on the eastern edge of the 

region, contributing to the gain of moisture for the development of the system. The 

largest influx was observed at the eastern edge in maturation phase 2 (Figure 6e), on the 

order of             Kg/s, with greater loss of moisture observed along the western 

edge during dissipation phase 2, with values of -            Kg/s. In all the analyzed 

phases, the convergence of the moisture flux over the area was greater than     

   Kg/s, with the highest value observed in maturation phase 2, of         Kg/s.  

The highest moisture influx occurred at the eastern edge of the region, strongly 

associated with the proximity to the ocean, influenced by the trade winds. Ferreira et al. 

(2019) and Correia et al. (2019) analyzed the moisture flux of precipitation system 
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events on the NEB east coast and observed that the region is characterized by the 

convergence of humidity borne by the trade winds, east waves and breezes associated 

with the topography, in addition to the circulation and the transport of moisture from the 

ocean towards the continent, where it contributes to feed the convection over the 

surface. This caused the occurrence of landslides in the respective regions of those 

studies. 

 

Figure 6 - Moisture flux vertically integrated from 1,000 to 300 hPa, along the 

representative edges of the city of Natal in the eastern part of Northeast Brazil during 

the phases of the East Wave Disturbance studied here. The numbers located in the lower 

right corner of the panels are the values of moisture flux convergence over the 

rectangular area. The units are     kg/s.  
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Figure 7 shows the energy terms AZ, AE, KZ and KE, as well as the CZ, CE, 

CA and CK conversions for the oceanic region where the EWD operates. Considering 

the full extent of EWD's influence between the June 12-15, 2014, the terms of energy 

and the conversions between them regarding the propagation and development phases 

of this meteorological system are discussed. 

 

Figure 7 - Variations and conversions of energy terms between June 12-15, 2014 in the 

region comprising the continental and oceanic parts of the east coast of Northeast Brazil 

affected by the EWD. 

The energy terms (Figure 7a) that stood out quantitatively in relation to the 

others during the development of the EWD were AZ (zonal potential available energy) 

and KE (kinetic disturbance energy). This shows that the generation of potential 

available energy and kinetic energy from the disturbance were determinant for 

intensification and maintenance of the EWD.  

The energy term AZ had values between              and            , 

presenting two peaks values on June 14th, one at 0000 and another at 1800 UTC, 

showing a variation with the daytime cycle, since it is associated with air temperature. 

This term is related to the incidence of solar radiation for different latitudes. This was 

the main source of heat to start the formation of the disturbance. 
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The values of KE ranged between              and              , 

reaching a maximum value in the first maturation period of the meteorological system. 

Figure 7a shows that KE had a higher value (          ) than AZ (            ) 

in the initial phase of the EWD formation, but it accompanied the increase of AZ less 

intensely and began to decay while AZ still presented high values. 

Finally, the energy terms with lowest magnitude were KZ (zonal kinetic energy) 

and AE (potential disturbance energy). AE presented values oscillating between 

               and              , with three peaks. The wave behavior of AE in 

Figure 7a is linked to the variability of the temperature gradient during the propagation 

of the EWD. The term KZ, on the other hand, presented energy values between 

              and             
 
, and significantly increased only in the 

beginning of the development of the meteorological disturbance, related to the transport 

of this energy from adjacent regions. 

The energy conversions (Figure 7b) of the studies showed that the highest 

conversion rate was the transformation of the available potential energy of the 

disturbance into kinetic energy of the disturbance (KE), followed by the conversion of 

the CZ type. During the formation of the EWD, the rate of conversion of KE increased, 

reaching its maximum value just before the maturation of the disturbance. This type of 

conversion is related to upward movements of hot air and downward movements of cold 

air, which explains the development of the meteorological phenomenon until it reached 

maturity. Conversion rates of the CZ and KE types reflect the vertical shear of the 

average flux of the atmosphere, and the increase in these rates shows that the EWD 

receives energy through the conversion of potential energy associated with the average 

horizontal temperature gradient into kinetic energy (Holton 2004). 

The CK conversion term had positive values and increased during the 

intensification of the EWD, while as the disturbance dissipated, the CK value decreased 

and started to have negative values. Negative CK values indicate extraction of kinetic 

energy from the zonal flux by the EWD. 

The energy conversion of the CA type had negative values during the whole 

period of the weather disturbance, and its values decreased more as the EWD 

intensified, and increased again during the dissipation. These negative values denote the 
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conversion of AE (potential disturbance energy) into AZ (zonal available potential 

energy). 

In light of the high rainfall levels in the city of Natal described above, our 

objective was to identify the physical conditions of the district of Mãe Luiza, in order to 

measure its exposure to landslides, based on methodological elements with high 

precision, resolution and accuracy. 

5.3.2 Environmental Vulnerability 

Initially, we sought to represent the terrain relief, in order to identify the 

influence of variations in altitude of the surface being studied. Figure 8 presents the 

representation of the Digital Terrain Model (Figure 8a), which for measurement took 

into account only the terrain conditions and the Digital Surface Model (Figure 8b), 

which is influenced by the vegetation and buildings present in the region. It can be 

observed that the area has high values, with height values varying from 30 to 75 meters 

in practically the entire area under study. Regions with high declivity are a greater risk 

of mass movement events due to the physical characteristics. These are strongly 

aggravated by human activity, such as removal of vegetation and construction of paved 

roads, which greatly increase the runoff from rainfall. In general, steep hillsides are not 

suitable for human occupation. 

 

Figure 8 - Digital Terrain Model with geodetic calibration (a) and Digital Surface 

Model (b) for the district of Mãe Luiza, Natal, Rio Grande do Norte  
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Figure 9 shows the spatial distribution of the environmental variables under 

analysis, through thematic maps for the district of Mãe Luiza. Considering the declivity 

of the region (Figure 9a), it is possible to observe areas which became flat because of 

human occupation, or dune tops with variations between 0 and 5° (shades of green and 

yellow). The slopes are approximately between 10° and 65° (shades of red) and the sub-

vertical values (shades of black) are related to the edges of buildings and sidewalks. 

From a geological standpoint (Figure 9b), district of Mãe Luíza is predominantly 

based on recent coastal wind deposits (dune fields). The northern, northeastern and 

southeastern borders of Mãe Luiza are restricted by rocky outcrops, which are the 

substrate of the dune fields. The geomorphology (Figure 9c) is predominantly dune 

relief, sometimes with anthropized portions, sometimes vegetated, and sometimes with 

exposed soil. Regarding pedology (Figure 9d) yellow latosols cover the rocky outcrop 

areas, but the predominance is quartzarenic neosols, related to the dominant presence of 

the dune fields.  

The Defluvium Coefficient (Figure 9e), despite the high porosity and infiltration 

capacity of the dune sediments, is low due to the high impermeability caused by the 

urbanization of the district (Natal 2014). It is highest in the central part (0.44), northern 

part (0.52) and northeastern part (0.61), whose runoff heads to the coast, which suffered 

the most from the landslide event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Thematic maps of environmental factors taken into account in the 

vulnerability in the district of Mãe Luiza, Natal, Rio Grande do Norte. 
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The vegetation in the region (Figure 9f) is scanty, due to deforestation of much 

of the district, leaving a fringe of dunes with arboreal-shrub vegetation, mainly on the 

west edge of the district, bordering a preserved site (Dunes Park). Some patches of trees 

and herbaceous vegetation occur in the southeastern portion of the district. In the case of 

land use (Figure 9g), the majority is one-storey homes, interspersed with small 

commercial establishments with similar construction as the homes. The access roads are 

paved with asphalt and/or cobblestones, both of which are waterproofing materials. The 

undeveloped areas (although with slight anthropization) are concentrated on the 

southeastern edge of the district, which is crossed by a state highway. 

After the individual identification of all the environmental variables under 

analysis, it was possible to integrate all the elements, through map algebra, in order to 

measure the environmental vulnerability of Mãe Luiza (Figure 10). Thus, areas with 

very low vulnerability are rare in area, which showed predominance of high and very 

high vulnerability, along with areas of medium vulnerability (preserved vegetated areas 

with slight anthropization). Regions with steep slopes and intense soil impermeability 

presented high and very high vulnerabilities, notably in the northeastern part, where the 

landslide occurred, which presented a high defluvium coefficient. In this region and in 

the central part of the district, the access roads that mainly run parallel to the runoff 

favor increased vulnerability. 

Lima and Almeida (2018) and de Lima et al. (2020) attributed the 

aforementioned mass movement event June 2014 to negligence and problems related to 

territorial planning and ordering. In turn, Maciel et al. (2015) and Macedo et al. (2015) 

reported that a large part of the urbanized area of the district of Mãe Luiza had high or 

very high social vulnerability, which increased the population's exposure to mass 

movement events. In the case of the Mass Movement Exposure Index, the area 

identified with the highest levels were those with the greatest environmental 

vulnerability, corresponding to stretches of steep slopes (greater than 30°) and dunes, 

mainly oriented toward the NE, the latter coinciding with densely inhabited sectors 

located in the northeastern and southwestern areas of the district. 



128 

 

 

Figure 10 - Environmental vulnerability for the district of Mãe Luiza, Natal, Rio Grande 

do Norte. 

5.4. Conclusion 

The study showed that the synoptic characteristics of the Easterly Wave 

Disturbance favored the occurrence of the extreme precipitation event examined here. 

The atmospheric parameters were favored by the location of the city of Natal, which is 

close to the ocean and thus subject to ocean-atmosphere interaction. Another 

determining factor was the influence of the trade winds, which are strongest along the 

eastern coast of the state. This ocean-atmosphere interaction in the region of Natal 

causes excessive precipitation, leading to destabilization of public services for urban 

mobility and aggravating the effects of natural disasters, including the landslide in the 

district of Mãe Luiza. 

The physical-environmental conditions were of fundamental importance to 

characterize and measure the local environmental vulnerability, through information 

with high precision, resolution and accuracy, enabled by the new methods used for the 

elaboration of digital models. These models made it possible to visualize and calculate 
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the areas of the district with the greatest environmental vulnerability. The diagnosis was 

mainly high vulnerability to mass movements, especially in the eastern portion where 

there are more critical areas than in the others. The regions with low environmental 

vulnerability in the district were those still protected from erosion and mass movement 

by trees and shrubs. 

It is worth mentioning that extreme natural events are only characterized as 

disasters when they affect local residents. Understanding the various weather-climate 

factors and atmospheric, geological and social factors involved in natural disasters is 

extremely important. This article contributes to the formulation of more effective public 

policies by municipal authorities and experts, to mitigate the risks and vulnerability to 

mass movement events. In this process, the government’s role is fundamental for proper 

urban planning and environmental preservation. 

REFERENCES 

Alves, J.E.D.C.A., 2017: Variações de energia na atmosfera em um caso de 

precipitação intensa no município de Maceió/AL (Bachelor's thesis, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte). http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/5457  

Berry, F.A., E. Bollay, N.R. Beers, 1945: Handbook of Meteorology. New York: 

McGraw-Hill Book, 1068p. 

Busman, D.V., V.E. Amaro,P.W.M. Souza-Filho, 2016: Análise estatística multivariada 

de métodos de vulnerabilidade física em zonas costeiras tropicais. Revista Brasileira de 

Geomorfologia, v. 17, p. 500-516. http://dx.doi.org/10.20502/rbg.v17i3.912 

Caetano, D.D.A., 2017: Análise sinótica de um caso de distúrbio ondulatório de leste 

sobre a cidade de Natal-RN (Bachelor's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte). http://monografias.ufrn.br/handle/123456789/6113   

Correa, M.J., K.C. Lima, and M.D.L. Coutinho, 2019: Contribuição dos fluxos de 

umidade em evento de precipitação intensa ocorrido no leste do Nordeste do Brasil em 

maio de 2017: Um estudo de caso. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 12, p. 1-10. 

DOI: 10.26848/rbgf.v12.5.p1703-1712 

Coutinho, E.D.C., and G. Fisch, 2007: Distúrbios ondulatórios de leste (DOLs) na 

região do Centro de Lançamento de Alcântara-MA. Revista Brasileira de 

Meteorologia, 22(2), 193-203. https://doi.org/10.1590/S0102-77862007000200005 

Coutinho, M.D.L., K.C. Lima, and C.M. Santos e Silva, 2016: Regional climate 

simulations of the changes in the components of the moisture budget over South 

America. International Journal of Climatology, 36(3), 1170-1183. 

https://doi.org/10.1002/joc.4411 

http://dx.doi.org/10.26848/rbgf.v12.5.p1703-1712
https://doi.org/10.1002/joc.4411


130 

 

Coutinho, M.D.L., K.C. Lima, and C.M.S. Santos, 2013: Moisture transport to weather 

present, past and future of South America. Revista Brasileira de Geografia Física, 

Recife, 6(4), 945-958. https://dx.doi.org/10.26848/rbgf.v6.4.p945-958 

de Lima, P.H.G., L.Q. de Almeida, A.C.C. Belchior, and Y.M. Macedo, 2020: Desastre 

socioambiental e ordenamento territorial no bairro Mãe Luíza, Natal–Rio Grande do 

Norte (RN), Brasil. Territorium, 27 (I), 37-49. https://doi.org/10.14195/1647-7723_27-

1_4 

de Lima, P.H.G., L.Q. de Almeida, A.C.C. Belchior, and Y.M. Macedo, 2020: Desastre 

socioambiental e ordenamento territorial no bairro Mãe Luíza, Natal–Rio Grande do 

Norte (RN), Brasil. Territorium, (27 (I)), 37-49. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-

7723_27-1_4 

Dias, F.P., and M. L. de P. Herrmann, 2002: Susceptibilidade a deslizamentos: estudo 

de caso no bairro Saco Grande, Florianópolis-SC. Caminhos de Geografia, 3(6). 

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/15295 

Ferreira, R.R., M.J. Correa, K.C. Lima, M.D.L. Coutinho, 2019: Estudo de caso de 

contribuição do fluxo de umidade em evento de precipitação intensa ocorrido no leste 

do Nordeste do Brasil em maio de 2017. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 12. 

https://doi.org/10.26848/rbgf.v12.5.p1844-1852 

Gomes, H.B., T. Ambrizzi, B.F.P. da Silva, K. Hodges, P.L.S. Dias, D.L. Herdies, ... 

and H.B. Gomes, 2019: Climatology of easterly wave disturbances over the tropical 

South Atlantic. Climate Dynamics, 53(3), 1393-1411. https://doi.org/10.1007/s00382-

019-04667-7 

Holton, J.R., 1992: An Introduction to Dynamic Meteorology. 4. ed. [S.l.]: Academic 

Press. 535 p. 

Holton, J.R., 2004: An introduction to dynamic meteorology Fourth 

edition. International geophysics series. Elsevier Academic Press, Burlington, 535. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010 Rio de 

Janeiro: IBGE; 2010. 

Jansen, G.R., and R. Vieira, 2012: Evolução da paisagem: situações de risco a 

escorregamento no município de Blumenau, SC. Revista de estudos ambientais, 14(3), 

58-76. http://dx.doi.org/10.7867/1983-1501.2012v14n3p58-76  

Lima, C.C., V.E. Amaro, P.V.N. Araújo, and A.L.S. Santos, 2019: Identificação e 

Avaliação de Zonas de Alagamentos Urbanos, com o Suporte de Geotecnologias, na 

Cidade de Natal, Nordeste do Brasil. Anuário do Instituto de Geociências, 42(2). DOI: 

http://dx.doi.org/10.11137/2019_2_378_394 

Lima, K.C., 2010: Episódios de precipitação intensa no Sudeste do Brasil e a influência 

das anomalias de temperatura da superfície do mar e da topografia. Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. São José dos Campos, p. 229. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/15295


131 

 

Lima, K.C., P. Satyamurty, and J.P.R. Fernández, 2010: Large-scale atmospheric 

conditions associated with heavy rainfall episodes in Southeast Brazil. Theoretical and 

Applied Climatology, 101(1), 121-135. https://doi.org/10.1007/s00704-009-0207-9 

Lima, P.H.G., and L.Q. de Almeida, 2018: Desastre socioambiental e ordenamento 

territorial no bairro Mãe Luiza, Natal–RN, Brasil. Revista de Geociências do 

Nordeste, 4(2), 81-98. https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/15245 

Lorenz, E.N., 1960: Energy and numerical weather prediction. Tellus, 12(4), 364-373. 

https://doi.org/10.3402/tellusa.v12i4.9420 

Macedo, Y.M., L.Q. de Almeida, A.B.C. Maciel, and A.L. Troleis, 2015: 

Vulnerabilidade socioambiental em escala de detalhe: o caso de mãe luiza, natal, rn, 

brasil. GEOSABERES: Revista de Estudos Geoeducacionais, 6(2), 145-157. 

https://www.redalyc.org/pdf/5528/552856410013.pdf 

Maciel, A.B.C.C., Y.M. Macedo, and L.Q. Almeida, 2015: Índice de vulnerabilidade 

socioambiental (ivsa): estudo de caso do bairro de mãe luíza–natal/rn, brasil em escala 

de detalhe.  Geologia, 28(2). 

http://www.periodicos.ufc.br/index.php/geologia/article/view/2571 

Mattedi, M.A., and I.C. Butzke, 2001: A relação entre o social e o natural nas 

abordagens de hazards e de desastres. Ambiente & Sociedade, (9), 93-114. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2001000900006  

Narváez, L., A. Lavell, and G. Pérez, 2009: La gestión del riesgo de desastres. 

Secretaría General de la Comunidad Andina. 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19759 

NATAL, 2008: Zoneamento ambiental de Natal. Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo. https://www2.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-594.html 

Natal., 2014: Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Natal/RN: 

Situação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Natal, Start. 142 

p. 

Neves, D.J.D., C.R. Alcântara, and E.P.D. Souza, 2016: Estudo de Caso de um 

Distúrbio Ondulatório de Leste sobre o Estado do Rio Grande do Norte-Brasil. Revista 

Brasileira de Meteorologia, 31(4), 490-505. https://doi.org/10.1590/0102-

778631231420150075 

Oliveira, D.H.M.C., and K.C. Lima, 2019: What is the return period of intense rainfall 

events in the capital cities of the northeast region of Brazil?. Atmospheric Science 

Letters, 20(10), e934. https://doi.org/10.1002/asl.934 

Oliveira, P.T.D., C.M.S. Silva, and K.C. Lima, 2017: Climatology and trend analysis of 

extreme precipitation in subregions of Northeast Brazil. Theoretical and Applied 

Climatology, 130(1), 77-90. https://doi.org/10.1007/s00704-016-1865-z 

Palharini, R.S.A., and D.A. Vila, 2017: Climatological behavior of precipitating clouds 

in the northeast region of Brazil. Advances in Meteorology, 2017. 

https://doi.org/10.1155/2017/5916150 

https://doi.org/10.1007/s00704-009-0207-9
https://doi.org/10.1002/asl.934
https://doi.org/10.1007/s00704-016-1865-z


132 

 

Pielke Jr,R., and R.E. Carbone, 2002: Impactos do tempo, previsões e políticas: uma 

perspectiva integrada. Bulletin of the American Meteorological Society , 83 (3), 393-

406. https://doi.org/10.1175/1520-0477(2002)083<0393:WIFAP>2.3.CO;2 

Pinto, R.C., E. Passos, and S.C. Caneparo, 2013: Considerações a respeito dos 

condicionantes utilizados em pesquisas envolvendo movimentos de massa. Geoingá: 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PGE/UEM), 5(1), 102-124. 

https://doi.org/10.4025/geoinga.v5i1.49211 

Rao, V.B., I.F. Cavalcanti, and K. Hada, 1996: Annual variation of rainfall over Brazil 

and water vapor characteristics over South America. Journal of Geophysical Research: 

Atmospheres, 101(D21), 26539-26551. https://doi.org/10.1029/96JD01936 

Riehl, H. Waves in the easterlies and the polar front in the tropics, Chicago: University 

of Chicago Press, 1945. 79p.  

Rodrigues, D.T., W.A. Gonçalves, M.H.C. Spyrides, and C.M.S. Silva, 2020: Spatial 

and temporal assessment of the extreme and daily precipitation of the Tropical Rainfall 

Measuring Mission satellite in Northeast Brazil. International Journal of Remote 

Sensing, 41(2), 549-572. https://doi.org/10.1080/01431161.2019.1643940 

Rodrigues, D.T., W.A. Gonçalves, M.H.C. Spyrides, L.D.M.B. Andrade, D.O. de 

Souza, P.A.A. de Araujo, ... and C.M.S. Silva, 2021: Probability of occurrence of 

extreme precipitation events and natural disasters in the city of Natal, Brazil. Urban 

Climate, 35, 100753. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100753 

Saaty, T.L., 2008: Decision making with the analytic hierarchy process. International 

Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98. https://doi.org/10.1504/IJSSci.2008.01759 

Satyamurty, P., C.P.W. da Costa, and A.O. Manzi, 2013: Moisture source for the 

Amazon Basin: a study of contrasting years. Theoretical and Applied 

Climatology, 111(1), 195-209. https://doi.org/10.1007/s00704-012-0637-7 

Silva, B.F.P.D., N. Fedorova, V. Levit, A. Peresetsky, and B.M.D. Brito., 2011: 

Sistemas sinóticos associados às precipitações intensas no estado de Alagoas. Revista 

Brasileira de Meteorologia, 26(3), 323-338. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

77862011000300001 

Torres, R.R., and N.J. Ferreira, 2011: Case studies of easterly wave disturbances over 

Northeast Brazil using the Eta Model. Weather and Forecasting, 26(2), 225-235. 

https://doi.org/10.1175/2010WAF2222425.1 

Welle, T., and J. Birkmann, 2015: The World Risk Index–An approach to assess risk 

and vulnerability on a global scale. Journal of Extreme Events, 2(01), 1550003. 

https://doi.org/10.1142/S2345737615500037 

 

 

https://doi.org/10.1175/1520-0477(2002)083%3C0393:WIFAP%3E2.3.CO;2
https://doi.org/10.4025/geoinga.v5i1.49211
https://doi.org/10.1029/96JD01936
https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100753
https://doi.org/10.1504/IJSSci.2008.01759
https://doi.org/10.1007/s00704-012-0637-7
https://doi.org/10.1175/2010WAF2222425.1
https://doi.org/10.1142/S2345737615500037


133 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo da tese foi identificar e mensurar as possíveis associações entre os 

eventos de desastres naturais, com os fatores meteorológicos, sociossanitários, 

populacionais e ambientais que potencializam a ocorrência dos desastres. Os efeitos 

simultâneos dessas diferentes condições podem ocasionar e/ou intensificar 

desestabilidade no sistema social, resultando em elevado número de pessoas 

desalojadas, desabrigadas e até em perda de vidas humanas. Os impactos também 

podem causar precariedade nos serviços essenciais de saúde, educação, assistência 

social e habitação.  

O primeiro artigo mapeou as ocorrências de desastres naturais, a fim de analisar 

a distribuição e os padrões espaço-temporais dos decretos na Região, no período de 

1991 a 2013. Por meio de indicadores climáticos, sociosanitários e populacionais e o 

método Grade of Membership desenvolveu-se a caracterização da região Nordeste do 

Brasil, segundo os tipos de desastres mais frequentes da Região: secas, enxurradas e 

inundações. O segundo artigo, utilizou Generalized additive models for location, scale 

and shape com o intuito de estimar as probabilidades de ocorrência de cada tipo de 

evento. Os parâmetros deste modelo permitiram mensurar as potenciais associações dos 

indicadores de extremos climáticos, sociosanitários e populacionais, segundo a 

caracterização desenvolvida no primeiro artigo. No terceiro artigo, desenvolveu-se um 

estudo de caso para avaliar o desastre ocorrido no Bairro de Mãe Luiza, localizado na 

capital do estado do Rio Grande do Norte, entre os dias 14 e 15 de junho de 2014. O 

estudo de caso foi desenvolvido com o intuito de analisar a nível micro a ocorrência de 

um evento de desastre, utilizando fatores que por vezes são difíceis de serem levados 

em consideração em análises a nível macro, devido às limitações de dados e 

metodologias de análise. Neste artigo explorou-se a análise de variáveis físico-

ambientais, por meio de processamentos geodésicos de alta precisão e acurácia, como o 

Digital Terrain Model (DTM) e o Digital Surface Model (DSM), integrados em um 

Geographic Information System (GIS) para a análise da vulnerabilidade ambiental de 

movimento de massas. Avaliaram-se as condições meteorológicas e atmosféricas que 

conjuntamente desencadearam o evento de corrida de massa. 
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Os resultados apontaram que o Nordeste do Brasil destacou-se como a região, 

em nível nacional, que apresentou maiores registros de desastres naturais, considerando-

se o período de 1991 a 2013. Todos os eventos de maior representatividade são 

potencializados pelo déficit ou excesso de precipitação. A Região apresentou elevado 

número de registros de estiagem/seca, com maior periocidade ao longo da série, 

seguidos das enxurradas e inundações, que revelaram quantitativos considerados 

atípicos em anos específicos no decorrer do período.  Dessa forma, sabe-se que a alta 

variabilidade climática presente no NEB potencializam estes eventos devido às 

condições meteorológicas extremas. No entanto, vale ressaltar que os quantitativos 

pluviométricos não são a única condicionante envolvida na problemática de ocorrência 

de DN. Constatou-se que os fatores sociais, sanitários, geográficos e políticos estão 

altamente relacionados, direta ou indiretamente, com estes decretos. 

A caracterização das mesorregiões do NEB identificou o perfil puro do tipo 2 

como o de maior predominância, com eventos de déficit de precipitação, condições 

moderadas para os fatores sociosanitários e populacionais. Este perfil compreendeu, em 

sua maioria, as delimitações políticas e climáticas da região Semiárida Brasileira. Os 

demais grupos formados, representados pelos perfis puros 1 e 3, caracterizaram-se pelo 

excesso de precipitação, com maior frequência de dias consecutivos úmidos e extremos 

de chuva, condições favoráveis aos eventos de enxurradas e inundações. O perfil 1 

apresentou os menores percentuais de inadequação dos domicílios quanto ao 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo. Este perfil compreende 

os maiores centros urbanos, localizados na parte litoral do NEB, abrangendo sete das 

nove capitais com suas respectivas regiões metropolitanas, o que reflete os maiores 

percentuais de urbanização.  No perfil 3 identificaram-se mesorregiões com precárias 

condições sociossanitárias, os maiores percentuais de domicílios inadequados e menor 

urbanização, demonstrando uma maior fragilidade da Região aos eventos que são de 

maior recorrência nas imediações. Este perfil compreende a parte oeste do NEB, 

correspondendo em sua maioria ao estado do Maranhão. 

Por meio dos modelos aditivos de posição, escala e forma foi possível mensurar 

a relação entre as ocorrências de cada tipo de desastres naturais: estiagem/seca, 

enxurradas e inundações, frente às condições meteorológicas, sociossanitárias e 

populacionais, levando em consideração a variabilidade específica de cada uma das 
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regiões formadas pelos perfis. Com o intuito de extrair a multicolinearidade existente 

entre as variáveis independentes do modelo, cinco componentes foram geradas a partir 

do método de Componentes Principais: PC1 caracterizou-se pelos indicadores de 

excesso de chuvas (R95p, RX1day, RX5day); PC2 caracterizado por alta urbanização e 

serviços inadequados de saneamento e coleta de lixo; PC3 caracterizado por variáveis 

de condições de clima úmido (CWD, PRECTOT); PC4 correspondendo às condições de 

serviço inadequado de água; e PC5 representa o número máximo de dias consecutivos 

com precipitação abaixo de 1 mm (CDD). Vale salientar a limitação existente para o 

indicador de dias consecutivos úmidos (CWD), que por considerar precipitação superior 

a 1mm/dia esse valor torna-se pouco eficiente para configurar as regiões que apresentam 

um alto poder de evapotranspiração, com é observado na região do NEB. Dessa forma, 

destaca-se a importância de se considerar demais indicadores de excesso de 

precipitação, como: R95p, RX1day, RX5day. 

Constatou-se que as condições socioambientais do NEB podem potencializar a 

ocorrência de desastres hidrometeorológicos associados com o excesso de precipitação.  

Os resultados mostraram que as componentes de excesso de chuva e das condições de 

clima úmido associam-se positivamente com as enxurradas e inundações e 

negativamente com a seca. Porém, o CDD contribuiu de forma inversa com as 

enxurradas e inundações, como seria esperado. Nos aspectos ambientais, os serviços 

inadequados de saneamento e coleta de lixo contribuíram significativamente com o 

aumento de desastres de secas e de enxurradas. Para a seca, a precariedade no 

abastecimento de água também foi um fator de aumento nos desastres de seca.  

Tratando-se de uma variável de contagens, como o número de eventos, a 

aplicação desta modelagem possibilitou trabalhar com a própria natureza da distribuição 

de probabilidade, ou seja, outras distribuições de probabilidade que não a Normal. No 

caso, foi possível ajustar o componente aleatório ao sistemático a partir da distribuição 

Binomial Negativa II. Esta modelagem permitiu a inclusão de efeito aleatório, que 

considera a variabilidade entre e intra observações, além de modelar a superdispersão, 

inerente deste tipo de dado.  

Os resultados obtidos do estudo de caso identificaram que, no bairro de Mãe 

Luiza, zona leste de Natal, o desastre foi potencializado pelas precipitações extremas 

com características sinóticas que demonstraram a atuação do Distúrbio Ondulatório de 
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Leste na costa leste do Rio Grande do Norte. As condições ambientais foram fatores 

indispensáveis para a ocorrência do evento, considerando-se as condições de 

declividade do terreno, geologia, geomorfologia, pedologia, coeficiente de deflúvio, 

cobertura vegetal e o uso e cobertura do solo apontaram para a alta vulnerabilidade aos 

movimentos de massa. Este bairro provém da apropriação indevida em região 

considerada como de preservação ambiental, constituída por dunas e mata fechada. 

Além destes fatores, somam-se as condições deficitárias quanto à infraestrutura 

sociosanitária do bairro. Dessa forma, as condições de tempo devido à exposição da 

população às chuvas intensas, associadas às características de risco local, contribuíram 

para a corrida de massa ocorrida, causando uma desestabilização no ambiente social de 

diversas famílias.  

Um dos grandes desafios no desenvolvimento do estudo foi à indisponibilidade 

da informação na fase inicial de coleta de dados. Com o passar dos anos, houve grandes 

avanços na estruturação do sistema de informação sobre desastres, após da publicação 

da Lei nº 12.608 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com a 

criação do sistema de informação e monitoramento de desastres. Atualmente, apresenta 

uma melhor estruturação destes dados com algumas limitações no acesso à informação, 

mas que vem se aprimorando com passar dos anos.  

 Como perspectivas futuras para o desenvolvimento deste estudo, pretende-se 

realizar uma análise detalhada, levando-se em consideração os municípios como 

unidades de análise. Nestes casos, com a redução da área de estudo, as contagens podem 

ser inflacionadas de zeros, o que irá requererm metodologias estatísticas específicas 

com distribuições de probabilidade que modelem os excessos de zeros.  

Importante também no entendimento do comportamento dos desastres é 

aprimorar a aplicação de métodos estatísticos para a previsão dos desastres baseando-se 

nas séries temporais para dados discretos ou utilizando modelos de regressão dinâmica 

que envolve a relação de duas séries temporais. Outra perspectiva e sugestão é a 

aplicação de Inteligência Artificial e Redes Neurais como proposta para melhorar as 

previsões de eventos extremos e, consequentemente, de desastres. 

Há várias perspectivas para dar continuidade ao estudo, buscando sempre 

proporcionar conhecimento que subsidiem ações de mitigação. Uma outra proposta 
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seria aprimorar indicadores de vulnerabilidade de forma mais ampla que possam estimar 

a vulnerabilidade ambiental e social aos desastres naturais compreendendo aspectos 

sociais, econômicos e políticos da população para melhor detecção das áreas de risco do 

país.  

 Esta análise mais holística dos eventos e seus respectivos fatores determinísticos 

contribuirão com o entendimento multidisciplinar quanto aos desastres naturais, dando 

subsídios aos gestores públicos e órgãos competentes na identificação de áreas com 

maior risco e vulnerabilidade. Neste sentido, a identificação de áreas com maior 

precariedade de serviços básicos pode direcionar ações destinadas a uma melhor 

distribuição de renda e politicas sociais que atendam as necessidades destas áreas. Além 

disso, sugere-se um monitoramento contínuo das condições meteorológicas, melhorando 

a coleta de informação destinada à previsão de déficits ou excessos de precipitação, 

como também para um maior conhecimento sobre as condicionantes que possam 

favorecem a ocorrência de extremos climáticos, fator determinístico na deflagração dos 

desastres em análise.  

Considerando-se as áreas castigadas por eventos de seca, vale destacar a 

importância de politica de distribuição de água para as regiões mais afetadas, a fim de 

garantir para população o acesso à água potável. Atualmente, o Ministerio da Integração 

Nacional, junto à Defesa Cívil e o Exercito Brasileiro supre estas necessidades em uma 

operação carro pipa, que embora supra uma demanda ainda é insuficiente para atender a 

sociedade. Por outro lado, tratando-se dos eventos de enxurradas e inundação, 

recomenda-se o desenvolvido de políticas voltadas ao controle e planejamento urbano, 

com o intuito de melhor e atender as especificidades de cada localidade nos planos 

diretores municipais, bem como direcionar um planejamento adequado para os sistemas 

de drenagem urbana, com a finalidade do escoamento surperficial das águas em 

condições de excesso de chuvas.  

A identificação das áreas de maior vulnerabilidade e, consequentemente, maior 

risco de desastres causados por fenômenos climáticos, requer uma discussão 

aprofundada de equipes multidisplinares para o entendimento das implicações nas várias 

esferas pertinentes ao problema dos assentamentos urbanos. Desta forma, destaca-se a 

importância de um planejamento eficaz, implementando programas e políticas que 

possam mitigar impactos causados à sociedade pelos desastres naturais, permitindo 

maior adaptação e, consequentemente, maior qualidade de vida à população. 
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